
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plně automatická 5-komorová dělička, určná  
pro čtverhranné výrobky řemeslné kvality. 
 
 
 

STROJ NA ČTVERHRANNÉ VÝROBKY 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Váhový rozsah: 
 
např. 40 – 200 g 
Plynulé nastavení váhy 
 
Váha těsta závisí na 
tloušťce kusů  těsta 
Délka výrobků:  
(např. 40- 150 mm) 
 
Váha těsta se může lišit 
v závislosti na konzistenci 
a výtěžnosti těsta. 
 
 
► Kapacita: 
 
Max. 6.000 ks/hod. 
Kapacita se může lišit 
v závislosti na váze těsta 
a jeho konzistenci 
 
 
►Použití pro těsta: 
 
Běžné pšeničné těsta 
Směsi pšeničných těst 
Žitná těsta 
Celozrnná těsta 
Speciální těsta 
 
►Výrobky: 
 
Čtvercové výrobky se 
samostatným nebo 
dvojitým posypáváním. 
 
►Technická data: 
 
Váha stroje:   2000 kg 
Napětí: 400V/50Hu nebo 
230V 
 
Příkon:   4,0 kW 
Jištění: 16A 
 
 
Technická specifikace může 
podléhat případné změně. 

 

Různé čtyřhranné tvary snadno 
a rychle 
Plně automatická 5-řádková dělička pro 
čtyřhranné výrobky s dotykovým 
ovládacím panelem, s roztahovacím 
dopravníkem a možností posypu na 
jedné nebo na obou stranách. Strojní 
zařízení umožňuje zpracování různých 
druhů těst. Pro obsluhu je vyžadová 
jedna osoba. 
 
Snadné ovládání 
Těsto je přisunováno do násypky bez 
nutnosti dodatečného stlačování apod. 
Obsah násypky až 35kg těsta. Pro 
speciální těsta lze použít speciální 
dopravník pro snadný přísun těsta do 
komory. 
 
Popis stroje 
Těsto je přisunováno mezi sadu válců, 
automaticky tvarující pás těsta o 
nastavené požadované tloušťce. 
Dopravní pás pro přísun těsta do 
komory se uvnitř stroje pohybuje 
vertikálně a je podporován automatic-
kým moučením. Jedinečnou vlastností 
stroje je možnost pracovat s celými 
zrny uvnitř válců a možnost posypávání 
pásu těsta. Výhodou je, že se celá zrna 
dostanou i dovnitř těsta. Pás těsta je 
příčnými noži rozdělen na 5 proužků 
těsta, které jsou pomocí gilotiny příčně 
krájeny na čtverhranné tvary. 
Vzdálenost řezů gilotiny lze nastavit. 
Dělička může pracovat také s razícím 
zařízením, u kterého lze vyměňovat   

formy pro různé typy výrobků.  
Nakrájené výrobky jsou umístěny na 
roztahovací pás a přemístěny do 
předávací stanice, kde jsou navlhčeny 
a posypány. Pokud je požadováno 
posypání na obou stranách, jsou na 
roztahovacím páse otočeny, poté 
navlhčeny a posypány. Nakonec jsou 
předány na pás předkynárny. 
 
Ovládací panel 
Stroj má dotykový ovládací panel, 
který slouží např. pro nastavení 
délky, výšky, váhy výrobků, rychlosti 
stroje (v závislosti na druhu těsta), 
přísunu těsta, razícího nástroje, 
vlhčící a posypávací jednotky atd.  
Nastavení lze uložit ve formě 
receptur. Všechny proměnné 
parametry stroje jsou nastaveny 
automaticky, v závislosti na vybrané 
receptuře. Na ovládacím panelu jsou 
v případě potřeby zobrazovány 
servisní zprávy a výstražná hlášení 
určená pro obsluhu. 
 
Vybaveni 
Pro účely údržby a servisu je stroj 
vybaven velkými dveřmi, které 
umožňují snadný přístup ke stroji. 
Je zakrytován plechy z nerezové 
oceli, které jsou hygienické a rychle  
a snadno se čistí. Posypový materiál 
je průběžně sbírán do zásobníku a lze 
jej znovu použít. Stroj lze vybavit i 
dalším volitelným zařízením, pokud je 
to nutné. 
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