
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KE - DĚLIČKA 
 

Vysoce výkonná, plně automatická dělička těsta se skulováním 
pro výsledky nejlepší kvality. Varianty: 4-,5- nebo 6- řádkové 
provedení. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Váhový rozsah: 
 
Standard 
30 – 85 g 
35 – 90 g 
40 – 100g 
45 – 110 g 
50 – 115 g 
 
Speciální provedení 
30 – 150 g 
60 – 130 g 
90 – 180 g 
Plynule nastavitelné 
Jiné váhy lze dodat na 
požádání. 
 
Váha těsta závisí na 
konzistenci a výtěžnosti 
těsta a technologii. 
 
► Kapacita: 
 
4-řádková  : 
max. 6.000 ks/hod. 
5-řádková : 
max. 7.500 ks/hod. 
6-řádková : 
max. 9.000 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:   1.100 kg 
Napětí: 400V/50Hu nebo 
230V 
Příkon:  2,0 kW 
Jištění: 16A 
 
Technická specifikace může 
podléhat případné změně. 

Velký výkon při dosažení  
kvality řemeslné výroby 
KE je plně automatická dělička těsta se 
skulováním, konstruována pro 
zpracovávání co možná nejvíce různých 
druhů těst. Ovládána je pomocí dotyko-
vého panelu. Dělička je ve 4, 5, nebo 
6-ti řádkovém provedení. Umožňuje 
univerzální, sofistikované řešení výroby 
širokého sortimentu výrobků pomocí 
jednoho strojního zařízení, které může 
být přizpůsobeno pro různé typy 
předkynáren. Prakticky je vhodná jak 
pro řemeslnou kvalitu výroby, pro 
běžná těsta, volná na koblihy, až po 
tuhá těsta (na preclíky) nebo i lepivá 
těsta. Těsto umožňuje zpracovávat 
v širokém váhovém rozsahu. 
Dělička KE je vybavena vším, co s ní 
dělá každodenní práci pohodlnou a 
bezpečnou. Provoz je jednoduchý a 
vyžaduje pouze 1 pracovníka obsluhy. 
Univerzální možnosti a přizpůsobivost 
pro různé typy těst umožňuje šetrné 
zpracování těsta při dosažení vysoké 
kapacity. 
 
Snadné plnění těstem 
Těsto je plněno přímo do násypky 
děličky KE o objemu 25kg, bez nutnosti 
dodatečných tlaků na těsto. 
 
Šetrné zpracování těsta 
Kusy těsta jsou děleny a skulovány ve 
stejné komoře. Jedinečný odvažovací 
systém umožňuje velmi šetrný postup 
zpracování těsta, což eliminuje jeho 
poškození. Tlak hlavního plněného pístu 
děličky je kompenzován pomocí 
pružinového systému napínání. Kulatá 
skulovací deska je potažena teflonem, 
pro zpracování volných, tuhých i 
lepivých těst. Pro zabránění lepení 
těsta na skulovací desku je deska po 
dokončení každého skulovacího cyklu 
zvednuta Proto je požadováno pouze 
malé množství mouky. Váhu klonku 
těsta, výšku skulování a rychlost 
skulování lze nastavit pomocí dotyko-
vého ovládacího panelu. 
Klonky lze od skulovací desky snadno 

oddělit, a umístit na dopravníkové 
pásy pro další zpracování např. v 
předkynárně. 
 
Standardní vybavení 
Děličku KE lze dodat i s ručním 
ovládáním (bez dotykového panelu). 
Pro údržbu a servis je dělička KE 
snadno přístupná díky širokým 
dveřím, vyklápěcí násypce, moučení, 
nařezávání, stejně tak jako vyklápě-
címu tvarovacímu zařízení. Dělička je 
zakrytována plechy z nerezové oceli, 
které jsou hygienické a rychle a 
snadno se čistí. Lze ji dodat i 
v zrcadlovém provedení ovládání. Lze 
dodat koš na těsto s překlapěčem. 
Pomocí koleček a sklopným dopravní-
kovým páskům lze děličku KE snadno 
přemístit a tím šetřit pracovní 
prostor. V případě požadavku může 
být dělička vybavena i dalším volitel-
ným vybavením. Navíc má KE dělička 
rozhraní pro synchronizaci s externím 
zařízením. Může tak být snadno 
propojena s předkynárnou nebo jiným 
výrobním zařízením jiných výrobců. 
V případě, že zařízení předkynárny je 
z hlediska řízení děličce nadřízené, 
dojde k úpravě rychlosti děličky podle 
předkynárny automaticky. 
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