
Rondo MLC 
Krok do automatizace



Zvýšit produktivitu
Snížit náklady
Vylepšit kvalitu

Rondo MLC („Modular Laminating Concept“) 

slouží ke kontinuální výrobě laminovaných 

bloků a pásů těsta. Na základě modulární 

výstavby se optimálně přizpůsobí Vašim 

výrobním podmínkám. Se svojí využitelnou 

šířkou 600 mm se dá jednoduše integrovat 

do stávajících linek. Díky modularitě můžete 

Vaše zařízení kdykoli rozšířit. Roste s Vaším 

provozem. Všechny možnosti doplnění tak 

zůstávají otevřené pro budoucí vývoj.

Rondo MLC program Vám otevře 

nové možnosti k ekonomickému a 

profesionálnímu zpracování těsta.



Snížení nákladů při výrobě bloků těsta

Dosud jste vyráběli bloky těsta na rozvalovači. To je 

proces náročný na personál. S Rondo MLC vyrobí 

stejné množství bloků těsta v podstatně kratší době 

pouze 2 osoby. 

- odpadá časově náročné vážení bloků těsta 

- snížíte náklady na personál až o 50%

Pravidelná kvalita těsta

Pásy těsta, které jsou vyrobeny na rozvalovači, 

jsou často v šířce nepřesné. Začátek a konec jsou 

nepravidelné. Tak vzniká odpad, který chcete 

samozřejmě redukovat. S Block line vyrobíte 

rovnoměrné obdélníkové bloky těsta s perfektním 

vrstvením. 

- odpad je značně redukován 

- kvalita je výrazně vyšší

Snížení nákladů při osazování

S Rondo MLC Feeding line vyrobíte kontinuální pás 

těsta, který je pravidelný v šířce i délce. Pás nemá 

žádná rozhraní, tím nevzniká žádný odpad. 

- jedna osoba osazuje feeding line a zároveň ob-

sluhuje linku na jemné pečivo 

- snížení výrobních nákladů

L-Block Line

K výrobě bloků těsta se 4-10 vrstvami. Modul 1 se skládacím za-

řízením. Modul 2 se satelitní hlavou a nožem. Pás těsta je řezán 

na rovnoměrné kusy.

Feeding Line

Ke konečnému rozválení a kontinuálnímu osazení linky na jemné 

pečivo. Bloky těsta jsou pokládány na pás modulu 2 a tam vál-

covány na pás těsta s přesnou tloušťkou a šířkou. Pás se dále 

posouvá přímo na linku na jemné pečivo.

Block Line

K výrobě bloků těsta. Kontinuální pás těsta je nařezán na 

rovnoměrné kusy. Ty jsou třemi nebo čtyřmi překlady ručně 

skládány do bloků.

Module 1

Module 2

Module 1

Module 2

Module 1

Module 3

L-Laminating Line

a) K výrobě bloků těsta se 4-10 vrstvami, viz. L-Block Line. Pás 

těsta je řezán na lince na jemné pečivo.

b) Ke konečnému rozválení a kontinuálnímu osazení linky na 

jemné pečivo. Bloky těsta jsou pokládány na pás modulu 2 a tam 

vyváleny na pás těsta s přesnou tloušťkou a šířkou. Pás se dále 

posouvá přímo na linku na jemné pečivo.



Modulární investice - ušitá 
na míru Vašim potřebám

Rozšiřitelné ovládání

Jedinečné u Rondo MLC je to, že 

můžete modulárně vystavět i 

ovládání. Při integraci dalšího  

modulu nemusí být jako u jiných 

zařízení vyměněno celé ovládání.

Jednoduché ovládací menu

Rondo MLC je vybaveno pro-

gramovatelným ovládáním SPS s 

dobře srozumitelnou a lehce ovla-

datelnou dotykovou obrazovkou. 

Vaše individuální programy výroby 

budou uloženy.

Jednoduchá údržba

Rondo MLC je zhotoveno z nerez. 

Čistotě a hygieně byla u konstrukce 

věnována největší pozornost.

Už investicí do základní linky 

děláte velký krok k raciona- 

lizaci. Rádi Vám spočítáme, 

jak rychle se Vaše investice 

vrátí. Budete překvapeni. Již 

brzy budete chtít udělat další 

krok k výstavbě plněautomat-

ického kontinuálního lamino-

vacího zařízení.

1. moučení

2. 3 válcový šnekový lis

3. čerpadlo tuku

4. úderné pásy

5. satelitní rozvalovací jednotka

6. skládací zařízení

7. nože

8. příčné navíjení

9. kalibrátor

U-Block Line 

K výrobě bloků těsta s až 100 

vrstvami. Pro osazení linky na jemné 

pečivo jsou bloky těsta pokládány na 

pás modulu 3.

U-Laminating Line 

K výrobě hotových pásů těsta a k 

přímému osazení linky na jemné 

pečivo.
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Přednosti na první pohled

1. pravidelný pás těsta

3 válcový šnekový lis vyrábí pás těsta s přes-

nou tloušťkou a šířkou.

• žádné nákladné vážení bloků těsta

• žádné zdlouhavé předvalování těsta

2. rovnoměrné vrstvy tuku a těsta

Čerpadlo tuku roznáší v šířce i tloušťce 

pravidelný pás tuku.

• méně personálu

• automatická plastifikace tuku

• žádný únik tuku při následném válcování

Alternativně mohou být pláty tuku položeny 

manuelně. Pás těsta bude zcela obklopen.

• žádné ruční zapouštění

3. precizní rozvalování

Satelitní hlava redukuje tloušťku pásu těsta 

opatrně a pravidelně.

• těsto je jednotné v šířce i tloušťce

• vrstva tuku je rozdělena rovnoměrně po celé 

šířce

4. homogenní bloky těsta

Nůž nařeže kusy těsta na požadovanou délku. 

Ty jsou ručně skládány na bloky těsta se třemi 

nebo čtyřmi vrstvami. Následuje provalování na 

rozvalovači.

• kusy těsta jsou vždy přesně pravoúhlé, mají 

vždy stejnou velikost a hmotnost

• bloky těsta mohou individuálně odpočívat

5. jednotné tvoření vrstev

Na L a U Laminating Line je těsto složeno po-

mocí skládacího zařízení a tím jsou vytvořeny 

vrstvy.

• žádné ruční provalování

• rovnoměrné vrstvy

• všude stejný počet vrstev
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Seewer AG
Burgdorf/Switzerland

Doge Food Processing Machinery s.r.l.
Schio (VI) Italy 

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
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