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Dwa zakłady produkcyjne, zatrudnienie: 75 osób

Należy do grupy BFR, obroty 40 mln €

• Projektowanie i budowa kompletnych linii dla kanapek, burgerów, hot dog, keksów, wyrobów piekarniczych,
ciastek, surimi, serów.

• Projektowanie i budowa maszyn do cięcia nożem ultradźwiękowym dla serów, wyrobów piekarniczych, wędlin;
także cięcie stałowagowe

• Automatyczny załadunek do maszyn pakujących



Siedziba główna i 
zakład nr 1 w

Coulommiers, koło 
Paryża , Francja.

Zakład nr 2 w 
Meximieux, 

niedaleko Lyon, 
Francja.

Oba Zakłady pozwalają na kompletny montaż na miejscu  urządzenia/całej linii i przetestowanie ich przed wysyłką do Klienta. 

O nas…



Nasze Przedstawicielstwa na świecie: Belgia, Grecja, Włochy, Kraje Bałtyckie, Niemcy, Polska,
Rumunia, Anglia, Irlandia, Rosja, Szwajcaria, Ameryka, Kanada…

BFR Systems … 



Zespół nasz liczący 75 osób podzielony jest na kilka działów:

Biuro rozwoju/projektowania MECHANIKA

Zespół składający się z 15
grafików/projektantów, pracujących nad
rozwojem maszyny, dobierających
odpowiednie rozwiązanie techniczne dla
Państwa produktu. Ściśle współpracują z
Klientem oraz z pozostałymi działami w naszej
firmie.

Nasz Zespół

Biuro rozwoju/projektowania 
PROGRAMOWANIE

Od przygotowania programu do jego
zainstalowania i uruchomienia - 12 techników
(wraz ze specjalistami od robotyki) pracuje nad
tym, aby maszyna osiągała max. wydajność w
czasie pracy.



HALA MONTAŻOWA

Nasze maszyny montowane są na miejscu w
naszym Zakładzie; do dyspozycji mamy 17
wykwalifikowanych specjalistów w zakresie
montażu maszyn.

OBSŁUGA  KLIENTA

Celem naszym jest stała i jak najlepsza
partnerska współpraca z Klientami. 5 osobowy
zespół jest do Państwa dyspozycji, aby jak
najszybciej odpowiedzieć na zapytania i służyć
pomocą. Nasz cel: Państwa 100 %-owe
zadowolenie!

Nasz Zespół



Kompletne linie dla 
sera 

Nasze rozwiązania w zakresie cięcia sera  





Nasze rozwiązania w zakresie cięcia sera 

Cięcie nożem 
ultradźwiękowym ERMA 30F

ERMA LPF 80F

ERMA 600P

ERMA 30C



Cięcie ultradźwiękowe – jak to działa

� Cel : dokładne cięcie wysokiej jakości

� Aplikacje : sery dojrzewające, świeże i
mrożone produkty cukiernicze , mięso.

� Jak to działa : cięcie ultradźwiękami
odbywa się tak jak na zwykłej gilotynie z
tą różnicą, że tu ostrze wibruje z
częstotliwością ultradźwiękową.
Generator tworzy moc, która jest
przekazywana do konwertera
mechanicznymi pulsami, sterowanymi
przez wzmacniacz i przekazane do ostrza,
które wibruje (20.000 razy na sekundę
przy częstotliwości 20 kHz).

� Zalety : ciecie ultradźwiękami daje
perfekcyjnej jakości ciecie nawet w
przypadku produktów delikatnych, lepkich
czy łamliwych. Drganie ostrza znacznie
zmniejsza nacisk na produkt i pozwala na
idealne pozycjonowanie cięcia porcji
produktu oraz zwiększenie precyzji.



Stałowagowe cięcie serów okrągłych na klinki 

ERMA TPF 50F półautomatyczna maszyna 
do cięcia sera na porcje stałowagowe

ERMA 100F w pełni automatyczna maszyna 
do cięcia sera na porcje stałowagowe



ERMA TPF 50F półautomatyczna maszyna do cięcia stałowagowego na klinki  

� Opatentowana technologia

� Linia stworzona do cięcia sera okrągłego o
średnicy od 180 do 400 mm

� Wycinanie rdzenia: okrągły, kwadratowy lub
inny wg życzenia.

� Wyposażona w system ważenia i skanowania
3D

� Średnia prędkość to 55 porcji/minutę

� Dobra produkcja: 97 - 99 % właściwych porcji
zgodnie z regułą TU1/TU2

� Giveaway : ≤1%

� Ręczny odbiór klinków.



ERMA 100F w pełni automatyczna maszyna do cięcia stałowagowego na klinki

� Opatentowana technologia

� Linia stworzona do cięcia sera okrągłego o
średnicy od 200 do 400 mm

� Wycinanie rdzenia: okrągły, kwadratowy, lub
inny wg zyczenia.

� Wyposażona w system ważenia i skanowania
3D

� Średnia prędkość to 100 porcji/minutę

� Dobra produkcja: do 99,5 % właściwych
porcji zgodnie z regułą TU1/TU2

� Giveaway : ≤1%

� Automatyczny załadunek do maszyny
pakującej .


