
Volk Enterprises, inc.
catálogo de produtos



A história da Volk

a  carreira de Tony J. Volk na indústria 
avícola começou logo após a 
Segunda Guerra Mundial, quando 

milhões de jovens entre homens e mulheres 
voltavam para casa para formar famílias, 
começar carreiras e irem em busca do “Sonho 
Americano”.

 A Carreira de Tony evoluiu quando ele e 
sua família se mudaram para Turlock, uma 
pequena comunidade central da Califórnia. 
Lá ele inventou uma variedade de produtos e 
máquinas relacionadas ao processamento de 

A volk do brasil

aves, vindo formar a Volk Entreprises, Inc que 
conhecemos hoje, um fabricante moderno e 
uma distribuidora de produtos que agrega valor 
aos produtores e ao consumidor final.
 
Tony trabalhou até o seu falecimento, em 1991.
 
Mesmo a indústria avícola mudando 
radicalmente ao longo dos anos, a Volk 
Entreprises é uma das únicas empresas que 
consegue manter o seu lema original: Nós 
estamos no negócio com você! 
 

Com importante presença em todos os segmentos 
de mercado que incluem, alimentícia, processadores 
de proteína, indústrias automobilísticas, óleo e gás, 
química, farmacêutica, metal-mecânica, hospitalar, 
distribuidores, empresas de limpeza profissional entre 
outros, a Volk possui profissionais especializados 
em atender empresas dos mais diversos setores de 
mercado, contando para isso com fábricas e centros 
de distribuição no Brasil, Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra e joint-ventures na Ásia.

Com mais de mil referências e um rol de produtos 
que une a modernidade e alta performance, a VOLK 
DO BRASIL apresenta uma linha de equipamentos 
de proteção individual e de produtos para segurança 
alimentar indo muito além do convencional.

f  undada há mais de 50 anos, o grupo de 
companhias Volk produz, comercializa 
e distribui equipamentos de proteção 

individual (EPI) e produtos para segurança e 
proteção alimentar.

Com o foco constante em qualidade, tecnologia, 
respeito ao meio ambiente e a seus colaboradores, 
a Volk cultiva junto a seus clientes uma relação 
duradoura, embasada na ética e, principalmente, 
na correta leitura de suas demandas e 
necessidades.
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pop up

sumário

cozido. A Volk Enterprises tem um Pop Up® 
para cada tipo de alimento, com produtos 
que vão da temperatura de 138°F a 203°F 
(58,89ºC a 95ºC). 

precisão (dentro de + ou - 2 ° F / 1ºC) quando 
carnes, aves e peixes atingem seu nível ideal 
de cozimento, eliminando assim a adivinhação 
e garantindo um produto perfeitamente 

o  Indicador de cozimento Pop up® é o 
mais preciso de seu tipo no mundo. 
Usando uma matéria orgânica de 

disparo patenteada, o Pop Up® indica com 
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Clucker-truss

o  Clucker Truss® é projetado para 
manter as pernas e asas de aves 
presas ao corpo com firmeza 

como também, utilizado em outros 
cortes recheados ou não, visando uma 
perfeita apresentação final do produto. 
O aumento da elasticidade do Clucker 

O  Sensor Cook’d Right™ fornece 
uma maneira rápida e precisa 
para saber quando as carnes, 

aves e frutos do mar atingiram o seu nível 
ideal de cozimento. Usando a tecnologia 
patenteada termocrômico, o Sensor 

Sensor cook’d right

Truss® torna-o fácil de aplicar e 
oferece o poder extraordinário de 
manter as asas e as pernas das aves 
intactas durante todo o processo de 
cozimento. Seus recursos valiosos 
beneficiarão processadores, varejistas 
e consumidores.

Cook’d Right™ produz uma mudança de 
cores vivas na ponta que indica quando 
um alimento chegou a uma temperatura 
específica predeterminada, indicando 
assim o cozimento.
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hok cuff

O  Hok Cuff® é um método confiável 
e eficiente de amarrar aves inteiras. 
Este conveniente e discreto dispositivo 

permite segurar firmemente os pés das aves 
durante todo o preparo e cozimento.

o  Handi Clamp ® é um dispositivo 
que proporciona uma maneira 
tanto atraente quanto compacta 

para prender patas das aves durante todo o 
processamento.

handi clamp

O  Rotisserie Clamp® fornece um método 
fácil de identificação de sabores através 
de cores. Além disso, é uma forma 

simples e eficaz para prender firmemente as 
pernas das aves durante o cozimento.

rotisserie clamp
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Sacos de assar - HIGH TEMPERATURE COOKING BAGS   

o  sacos de assar em nylon ou poliéster 
são ideais para altas temperaturas, 
fornecendo praticidade no preparo 

de alimentos congelados até a sua completa 
cocção, podendo ser utilizados em forno 
convencional, forno elétrico ou em forno 
micro-ondas. Além de manter o forno limpo, 

S  

skewer

o  Skewer é um dispositivo prático 
feito de nylon, projetado para 
melhorar a apresentação de filés, 

medalhões, wraps e outros alimentos. 
Fornece um olhar qualificado para qualquer 

produto alimentar de alto padrão. É facil 
de inserir na carne, mantendo intactas 
entradas recheadas ou enroladas, para 
uma melhor aparência.

os sacos de assar fazem com que os 
alimentos cozinhem de forma uniforme 
pois, mantém o calor e o vapor. 
Podem ser utilizados para assar carnes 
(bovinas, suínas, aves e peixes) como 
também legumes e massas.
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