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 * nejčastěji prodávaný model 
 

Velikost Dělení 
Hmotnost dílků 

v g  
Hmotnost řezu 

v g  
2 30 dílků 24-60 720-1800 
3 30 dílků 32-70 960-2100 * 
4 30 dílků 40-110 1200-3300 
2 52 dílků 12-28 625-1460 
3 52 dílků 15-36 780-1900 
4 36 dílků 32-70 1150-2520 
4 20 dílků 60-160 1200-3200 
5 14 dílků 100 - 300 1400 - 4200 
5 20 dílků 60 - 200 1200 - 4000 

� stabilní osvědčená konstrukce (robustní provedení, 

litinové tělo) 

� snadná a rychlá obsluha (jednou rukou) 

� spolehlivá 

� dlouhá životnost, velmi nízká poruchovost 

� rovnoměrné dělení (nastavení tlaku) 

� optimální výsledek vykulování (nastavitelná výška 

prostoru i doba vykulování) 

� pro všechny druhy těst 

� možnost vypnutí vykulování jen pro dělení 

� bezproblémové čištění 

� všechny mechanické díly v olejové lázni 



 

 

 
Osvědčená konstrukce - stabilní provedení 
Fortuna-automat se vyznačuje obzvlášť robustním a stabilním provedením. Litinové tělo zajišťuje 
stabilitu a tichý chod. Na pevném a rovném podkladu není nutné žádné upevnění. 

Snadné ovládání - rychlá a jednoduchá obsluha (jednou rukou) 
Fortuna-automat se spouští jednou pákou, která se obsluhuje jen jednou rukou. Nejprve se 
mechanicky spustí kruh kolem těsta. Pokud nejde kruh úplně spustit, např. protože se mezi kruhem a 
talířem nachází nějaké cizí těleso, nebo protože talíř doléhá na středící kolík nebo protože je ve stroji 
více talířů, potom se Fortuna-automat nerozjede. Toto výtečně promyšlené ovládání jednou rukou 
odpovídá všem nárokům bezpečnosti, jeho obsluha je snadná a rychlá. Ihned po spuštění se může 
stroj opustit a připravit další lis. Tím je dosaženo vysokého hodinového výkonu. Všechny nastavitelné 
části jsou umístěny v příznivé výšce a jsou jednoduché k obsluze. Nastavené hodnoty jdou dobře 
přečíst. 

Rovnoměrné dělení 
Lisování probíhá mechanicky a je tlumeno dvěma stabilními péry. Tlak může být nastaven ruční 
pákou. Pomocí nastavitelného tlaku může být dělen každý druh těsta, ať už měkké nebo tuhé, 
nenakynuté nebo nakynuté.  

Optimální výsledek vykulování 
Vykulovač je poháněn dvěma výstředníky. Pohon má obzvlášť tichý 
chod, je nenáročný na údržbu a má dlouhou životnost. Během 
vykulování je deska automaticky vysunuta pomocí mechanických částí 
pohonu. Výška vykulovacího prostoru a doba vykulování mohou být 
nastaveny optimálně podle hmotnosti dílků a konzistence těsta. 
Možnost vypnutí vykulování pomocí páky.   

Automatické olejování 
Všechny díly pohonu jsou v olejové lázni a jsou automaticky olejovány. 

Snadné čištění 
Pro čištění může být vrchní díl Fortuny Automatu odklopen dozadu. 
Toho se dosáhne podle modelu ruční pákou nebo pomocí 
elektromotoru. ... 

Ruční páka ke stlačování a dělení 
S přídavnou ruční pákou může být lisováno a děleno i při výpadku 
proudu. 

Mechanické ovládání 
Všechny procesy Fortuny - automatu jsou ovládány mechanicky. To 
zaručuje vysokou bezpečnost provozu, spolehlivost a nenáročnost na 
údržbu. 

Firma Schröder patří k nejstarším výrobcům specializovaných na pekařské stroje. Technické know-
how, vysoká kvalita výroby a dlouholeté zkušenosti při výrobě děliček a vykulovačů jsou příčinou 
neobyčejného úspěchu Fortuny Automatu v mnoha zemích. 
 
Pro naše zákazníky to znamená 
▪kvalitu          ▪ spolehlivost             ▪stálost hodnoty 

To zaručuje neobyčejně tichý chod stroje a dlouhou životnost.




