
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K2 je plně automatická 2-řádková dělička se skulováním, 
s jedinečnými vlastnostmi pro zachování řemeslné kvality 
vyráběných výrobků. 
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► Váhový rozsah: 
 
Standard 
30 – 85 g 
35 – 90 g 
40 – 100g 
45 – 110 g 
50 – 115 g 
 
Speciální provedení 
60 – 130 g 
90 – 180 g 
15 – 55g (pouze 3 řádky) 
30 – 150 g 
Plynule nastavitelné 
 
Váha těsta se může lišit 
v závislosti na konzistenci 
a výtěžnosti těsta, stejně 
jako na technologii a 
postupu technologie 
míseni. 
 
► Kapacita: 
 
Max. 3.200 ks/hod. 
Min. 1950 ks/hod. 
 
►Použití pro těsta: 
 
Běžná pšeničná těsta 
Žitná těsta 
Těsto na koblihy 
Těsto na preclíky 
Speciální těsta 
 
►Výrobky: 
 
Různé typy kulatých 
výrobků, např. kaiserek, 
hot-dogů, housek pro 
hamburgery apod. 
 
►Technická data: 
 
Váha stroje:   615 kg 
Napětí: 400V/50Hu nebo 
230V 
 
Příkon:   1,0 kW 
Jištění: 16A 
 
 
Technická specifikace může 
podléhat případné změně. 

 

Velký výkon na malém prostoru 
 
2-řádková plně automatická dělička se 
skulováním je konstruována pro 
možnost výroby širokého sortimentu 
různých druhů výrobků pomocí pouze 
jednoho strojního zařízení. Dělička 
umožňuje zpracovávat různé druhy těst 
v řemeslné kvalitě ručního zpracování u 
běžných pšeničných těst na housky, 
volných těst na koblihy až po tuhá 
těsta na preclíky. Navzdory své 
kompaktnosti je dělička K2 vybavena 
vším, co dělá každoden-ní práci s ní 
pohodlnou a bezpečnou. Snadno se 
obsluhuje a je vhodná i do provozů, 
kde je problém s prostorem. Pouze 
jedna osoba obsluhy je zapotřebí pro 
dosažení hodinové kapacity 3.200 ks. 
 
Snadné používání 
 
Těsto je jednoduše vloženo do násypky 
děličky K2, která pojme až 15 kg těsta. 
Zde je těsto šetřně přisunováno bez 
nutnost dodatečného úsilí dovnitř, aniž 
by docházelo k tvorbě záhybů, 
vzduchových kapes apod. Používání 
děličky tak šetří čas  a úsilí. 
 
Šetrné zpracování těsta 
 
Kusy těsta jsou děleny a skulovány ve 
stejné komoře. Jedinečný odvažovací 
systém umožňuje velice šetrný postup 
zpracování těsta, což eliminuje jeho 
poškození. Požadovaná váha je snadno 
a přesně nastavena pomocí ručního 
kola. Systém skulování používá kulatou 
desku – stejnou jako je u poloauto-
matické děličky – s libovolně nastavi-
telnou rychlostí. Skulovací deska je 
potažena Teflonem, pro možnosti 
zpracování volných, tuhých nebo 
lepivých těst.  Pro zabránění lepení 
těsta na skulovací desku je skulovací 
deska po dokončení každého cyklu 
zvednuta. Výšku skulování lze nastavit 
podobným způsobem jako u poloauto-
matické děličky. Klonky těsta lze od  

skulovací desky snadno oddělit         
a umístit na dopravníkové pásky 
děličky pro další zpracování. 
 
Snadné používání 
 
Pro účely údržby a servisu je dělička 
K2 snadno přístupná díky širokým 
dveřím. Dělička je zakrytována plechy 
z nerezové oceli, které jsou 
hygienické a rychle a snadno se čistí. 
Pomocí pojezdových koleček a 
sklopným dopravníkovým páskům lze 
děličku K2 snadno přemístit a tím 
šetřit pracovní prostor. Může být 
vybavena dodatečně volitelným 
vybavením. 
Hlava děličky může být také 
vybavena PLC s dotykovým ovládacím 
panelem. Parametry klonků těsta, 
jako je jeho váha, výška skulování a 
rychlost skulování lze nastavit 
z ovládacího panelu. Nastavení 
parametrů lze uložit jako receptury 
v systému receptur.  
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