
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uživatelsky snadno ovladatelná, výkonná dělička pro šetrné 
zpracování  různých druhů těst, od volných až po tuhá pšeničná 
nebo těsta s vyšším podílem žita. 
 

DĚLIČKA NA CHLEBA 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Váhový rozsah: 
 
1-komorová dělička 
250 – 2800 g 
 
2-komorová dělička 
110 – 1250 g 
 
Plynulé nastavení váhy 
 
Váhový rozsah závisí na 
způsobu zpracování a 
konzistenci těsta, aktuální 
parametry se mohou lišit 
od výše uvedených údajů. 
 
► Kapacita: 
 
Nominální nastavená: 
 
1-komorová dělička: 
650 – 1500 ks/hod. 
 
2-komorová dělička: 
1300 – 3000 ks/hod. 
 
Plynulé nastavení – jako 
opce na vyžádání 
 
 
►Použití pro těsta: 
 
Pšeničné těsta 
Žitná těsta 
Pšeničnožitné směsi 
Speciální těsta 
 
►Výrobky: 
 
Klonky těsta 
 
 
 
 
 
►Technická data: 
 
Váha stroje:   870 kg 
Napětí: 400V/50Hu nebo 
230V 
Příkon:  1,4 kW 
Jištění: 16A 
 
Technická specifikace může 
podléhat případné změně. 

 

Dělička pro tuhá těsta 
 
TA dělička TRIMA je univerzální dělička, 
která zaručuje ekonomický provoz 
výroby. Je vybavena vším, co dělá 
každodenní práci v pekárně pohodlnou 
a bezpečnou. Umožňuje šetrné 
zpracování všech druhů těst od volných 
až po těsta tuhé konzistence. Díky 
malým rozměrům nezabírá mnoho 
místa. Obsluha je snadná a vyžaduje 
pouze 1 osobu. Kombinuje spolehlivou, 
robustní konstrukci se sofistikovanou 
technologií řízení. Všechny operace 
jsou plně automatické, od dávkovacího 
koše po vynášecí pás. Je schopna 
navážit přesně i velmi malou váhu 
klonku těsta. 
 
Šetrné zpracování těsta 
 
Výsuvný píst děličky dopravuje těsto 
z násypky do komory. Standardní 
obsah násypky je 120kg a je výklopná 
pomocí pantů (opce: uchycení na 3 
místech). Násypku lze dodat v různých 
tvarech a velikostech. Píst přisouvá 
těsto do kalibrační komory, její objem 
je lze nastavit podle požadavků 
zákazníka. Do komory děličky se proto 
přisune přesně požadované množství 
těsta. To eliminuje případné nežádoucí 
nadměrné stlačování těsta a zpětný 
posun těsta do násypky. Těsto je tak 
zpracováváno šetrně a klonky těsta 
jsou vynášeny z komory dolů na 
dopravní pás. Vynášecí výšku pásu lze 
také přednastavit. Jako opci je možné 
zvolit vynášení těsta vlevo, vpravo, 
nebo ve směru chodu stroje. Další 
volitelnou opcí je moučení nebo 
olejování. Automatické, permanentní 
olejování zajišťuje hladký chod stroje. 
 
Dotykový ovládací panel 
 
Dělička TA je ovládána pomocí dotyko-
vého panelu. Nastavení lze uložit do 
systému řízení receptur. Všechny 
variabilní parametry se upraví automa- 
ticky na základě vybrané receptury. 

Jednotlivé nastavené parametry lze 
v receptuře rychle a snadno 
upravovat.  
Další řídící funkce zahrnují plynulé 
nastavení váhy, digitální počítadlo, 
pozici pro čištění a základní pozici 
stroje. Provozní a chybová hlášení se 
automaticky zobrazují na dotykovém 
panelu. 
 
Konstrukce 
 
Dělička TA má dostatečně velké dveře 
pro snadný přístup a účely čištění. 
Dělička je zakrytována plechy 
z nerezové oceli, které jsou 
hygienické a rychle a snadno se čistí. 
Díky kolečkům a závěsnému 
dopravnímu pásu lze TA děličku 
snadno přemísti a tím šetřit pracovní 
prostor. V případě požadavku může 
být dělička vybavena dalším 
volitelným kompatibilním vybavením. 
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