
Polyline 
Nejjednodušší cesta k pestrému sortimentu



Robustní konstrukce
Odolný stolový profil linky Polyline je vyroben z nerez oceli. 
Originální 45° dvojitě překládaný profil poskytuje maximální 
pevnost a hygienu. Výškově nastavitelné nohy zajišťují, že 
zůstane ve správné poloze, zatímco velká kolečka pohyb 
s linkou. Velkorysá ukládací police umožňuje bezpečné 
a prostor šetřící skladování přislušenství, raznic a krájecích 
nožů.

Optimální hygiena
Polyline je mimořádná z pohledu dnešní 
hygieny. Hladké plochy činí čištění linky 
obzvláště jednoduché. Motory a zástrčky 
jsou zakrytované a kabely jsou chráněny 
kabelovody. Bezpočet dalších detailů jako 
je speciální dotykový ovládací panel, rychlé 
uvolňování pásu a mouku sbírající žlábky 
vám ulehčují čištění.

Tichá gilotina
Elektromechanický pohon ji dělá extrémně 
tichou a pracuje prakticky bez vibrací. 
Výměna krájecích nožů a raznic je rychlá 
a jednoduchá. Gilotina může být umístěna 
kdekoliv na lince.

Spolehlivý přesun výrobků
Uchycení pásu ulehčuje přesun výrobků, 
zvláště těch malých, do následujících 
strojů, jako je např. Compact osazovací 
stroj od Rondo Doge. Uchycení pásu je 
nedílnou součástí mechanismu rychlého 
uvolňování pásu.

Polyline, nová výrobní linka Rondo Doge vám přináší spoustu výhod:

• díky rozmanitosti výrobků, které budete vyrábět ve špičkové kvalitě

• prostřednictvím pokrokového systému ovládání, díky kterému je provoz linky hračkou

• skrze robustní a odolnou konstrukci, která je obzvlášť jednoduchá na čištění. Díky   

modulární konstrukci můžete linku přizpůsobit prostorám, které máte k dispozici.                

S polyline neinvestujete pouze do flexibilní pekařské výroby, ale také do vysoké       

výnosnosti a trvale vysoké kvality výroby.

Vyrábějte širokou paletu produktů s neuvěřitelnou lehkostí



Snadno použitelný
Polyline je vybavena moderním řídícím 
mikroprocesorem a speciálním dotykovým 
ovládacím panelem. Velké a jednoduše 
srozumitelné symboly ulehčují ovládání.
Pro každý výrobek musíte jenom zadat 
příslušné rychlosti a parametry pro 
gilotinu, plničku nebo jiné příslušenství a 
uložit je do jednoho z 99 programo-
vatelných míst. Když potom měníte 
výrobky,  obs luha jednoduše zvol í  
správný program a Polyline automaticky 
nastaví správné hodnoty. Výsledek: 
rychlá změna výroby a stálá kvalita 
výrobků po celou dobu.

Technická data
Délka   (modulární) 3800, 5000, 6200 a 7600 mm 

Šířka stolu        715 mm 

Výška stolu         915 mm 

Šířka pásu     640 mm 

Rychlost pásu              0.8 – 8 m / min.  

Napětí 3 x 200 – 400 V, 50/60 Hz 

Kontrolní napětí 24 V DC

Technické změny vyhrazeny.
Typová specifika a bezpečnostní instrukce stroje uvedené v návodu k obsluze, 
stejně jako zákazy, upozornění a výstrahy na štítcích stroje musí být dodržovány.

Co všechno byste chtěli vyrábět 
s Polyline?
Překládané, svinované, plněné, zdobené, 
krájené nebo vysekávané výrobky? 
Rozmanitost se stane vaším esem v rukávu!

Flexibilní plnička
Elektromechanická plnička je určena 
pro plnění různých náplní pro řídké 
i tuhé konzistence. Může dávkovat 
bodově, přerušovaně nebo kontinuálně, 
v jedné, dvou, třech nebo čtyřech řadách.
Volitelně může být Polyline doplněna 
pneumatickou plničkou.                                    Pneumatická plnička



Polyline je postavena na modulárním principu a je k dostání ve 

čtyřech délkách (3,8; 5,0; 6,2 a 7,2 m). Dokonce i nejkratší verze 

vám dovolí vyrábět „šneky“ a ostatní svinované produkty. Díky 

modulárnímu designu můžete přizpůsobit Polyline tak, aby 

perfektně odpovídala vaším potřebám a prostoru, který máte           

k dispozici.

Vždy správná délka
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Dodavatel:

PEKASS s.r.o.
Bezručova 5 
301 37  Plzeň 
e-mail: pekass@pekass.cz 
tel.: 377 235 972 
fax: 377 235 863

www.pekass.cz

Jan Kout - obchodní ředitel 
602 436 618 
Radek Růth - ředitel prodeje 
603 246 384 
Mgr. Jana Vlnová - asistentka obch.ředitele, 
nabídky zařízení 
724 757 223 
Ing. Jaroslav Jůza - projekty-koordinátor 
724 757 219 
Ing. Zdeněk Maštálka - technický ředitel 
602 436 617 
Mgr. Drahomíra Walterová - asistentka techn. ředit, 
objednávky drobností 
724 006 628 
Dagmar Abrahámová - hlavní účetní 
723 524 385

Obchodní zastoupení v regionech: 
JZ + STŘ. ČECHY 
Radek Růth             603 246 384, 383 335 128 
SEVER. ČECHY 
Ing. Arnošt Šenkýř   602 449 429, 286 580 943 
VÝCH. ČECHY 
Ing. Martin Udržal    777 043 802, 466 310 046 
STŘ. ČECHY 
Milan Urban             602 368 578, 312 267 661 
MORAVA 
Vojtěch Spáčil          602 810 536, 585 011 557

Servis PEKASS: 
- objednávky servisu + náhradních dílů:
   Jaromír Syrovátka             377 322 388
                                             602 446 334 
- expedice náhradních dílů a strojů: 
   Vladimír Bobák                  602 830 606
   POHOTOVOST SERVIS NEPŘETRŽITĚ
                                              602 111 128  
- servis elekro / elektromechanici:
   Jiří Šindelář        602 443 618
   Milan Turek        602 101 962
   Pavel Kutý          602 111 128
   Milan Kalabza    602 161  898  
- servis strojní / mechanici 
- dílny                    377 914 021
- Roman Smítka    602 811 594
- Zdeněk Zdvihal   602 811 594
- Jaroslav Kafka    606 284 139
- Zdeněk Plášil      723 523 835
- Robert Magdo     777 829 755

Smluvní servis v regionech:
- OLOMOUC            p. Vrzal       777 773 562
- PRAHA                  p. Vochala   777 807 546
- LITOMYŠL             p. Matouš    602 485 827
- FRÝDEK-MÍSTEK  p. Stančák  605 540 970
- NITRA                    p. Páleník    + 421 903 243 835

Polyline PMML 100 (3.8 m)

Polyline PMML 101 (5.0 m) s kalibrátorem

Polyline PMML 102 (6.2 m) se šikmým pásem pro moučení spodní strany těsta
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Zvýšený výkon
Automatické osazování výrobků nebo výroba litých koláčů 
z pásů těsta? Automatické zásobování pásem těsta nebo 
automatický posyp výrobků?
Cokoliv je možné!
Rozšiřte Polyline o vysoce výkonné přídavné stroje od firmy 
Rondo Doge a zvyšte stupeň automatizace ve vaší výrobě 
a objem výroby vaší linky.




