Vybavení obchodů

FIRMA TRIMA

SE PROSAZUJE NA ČESKÉM TRHU
V Česku poměrně málo známá Trima (www.trima-baeckereimaschinen.de) byla založena v roce 1887
a to pod názvem Fortuna. Jedná se tedy o původní firmu Fortuna, která započala výrobu pekařských
strojů v blízkosti Plauen v  bývalé NDR (jen 90 km od Chebu). V roce 1959 firma změnila název na Trima.
V roce 1990 proběhla privatizace státního podniku. Firma znovu navázala spolupráci s firmou Fortuna
a začala pro ni konstruovat a vyrábět všechny linky a děličky. Poctivá a kvalitní německá konstrukce
obou firem je tedy prakticky shodná! Od roku 2006 výroba pekařských strojů a linek pokračuje, ale pod
samostatným názvem Trima. Část výroby firmy Trima je velmi přesná strojírenská výroba pro lisy a nástroje na autodíly, celkem nyní firma zaměstnává cca 130 lidí.
Co nabízí TRIMA ve svém portfóliu prostřednictvím firmy Pekass?
 KONTINUÁLNÍ DĚLIČKY NA PEČIVO

Díky unikátnímu dělícímu a skulovacímu mechanismu dokáží zpracovat
těsto velice šetrně, s přesnou navážkou a širokým rozsahem gramáží.
TRIMA K2 – 2-řádková

TRIMA KE – 4, 5, 6 - řádková

Pro optimální výkon 3 600 ks/hod		
Standardní rozsah dělení 30–85 g		
Za příplatek: - rozsah dělení max 30–150 g
- předkynárna dvouřádková

4-řádková max.výkon 6 000 ks/hod
5-řádková
7 500 ks/hod
6-řádková
9 000 ks/hod
Za příplatek: rozsah dělení max 30–150 g

 TRIMA DĚLIČKA NA CHLEBA

Dělička nabízí šetrné zpracování těst s vysokým
podílem vody a žitné mouky a exaktní hmotnostní přesnost.
Dělička: jednopístová
Rozsah: 250–2 800 g		
Výkon: 650–1500 ks/hod
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dvoupístová
110 - 1250 g
1300–3000 ks/hod
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 LINKY NA VÝROBU RAŽENÝCH A TVAROVANÝCH VÝROBKŮ, ROHLÍKŮ

Linka automaticky zajistí dělení, předkynutí, ražení, tvarování a možno i následné kynutí, včetně posypání a osazení na plechy.
Linky se dělají rozměrově i výkonově na míru.

Linka TRIMA i na české rohlíky!

 LINKA NA VÝROBU HRANATÉHO PEČIVA

Plně automatická 5-řádková dělička s osazovacím zařízením včetně posypávání na výrobu hranatých tvarů v té nejlepší řemeslné
kvalitě.

Výkon : max. 6 000 ks/hod
Hmotnostní rozsah je např. 40–200 g, je odvislý od tloušťky a délky klonku.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vás vezmeme do sídla firmy Trimy anebo domluvíme referenční
návštěvu v pekárně v Německu. TRIMA je v provozu už také v mnoha pekárnách v České republice.

