
MÍSICÍ 
CENTRA
Plně automatická výroba těst spojující spirálový hnětač TOPOS, hydraulický překlápěč díže se systémem 
jejího vytírání a odřezovou násypku s navazujícím dopravníkem pro zrání a transport připraveného těsta.  
To jsou automatická mísící centra TOPOS vyráběná v mnoha kapacitách a provedeních.
 
Řídicí systém s automatickým propojením na dávkování surovin a navazující tvarovací linku. Nerezová násypka  
s gilotinovým či růžicovým odřezem či systémem tužících válců. Systém kontrolních čidel sledujících např. 
hladinu těsta v násypce přistavené děličky. Intuitivní ovládání pomocí dotykového, digitálního displeje  
s ukládáním receptur. Dokonalá sanitace, variabilita použití a šetrnost k připravovanému těstu. 

topos@topos.eu 
+420 412 354 444 Sledujte nás také na /topos.eu



MÍSICÍ CENTRA

CHARAKTERISTIKA:

• Plně automatická výroba těst
• Krátká doba hnětení s vysokou výtěžností a kvalitou  
  připravovaných těst
• Max. kapacita 180 - 300 kg těsta na jeden zámis
• Max. kapacita 990 - 2100 kg těsta / hod.
• 2 rychlosti hnětení či plynulá regulace intenzity hnětení  
  a oběma směry poháněná díž
• Stěrka vnitřní stěny díže s integrovaným měřením  
  teploty těsta
• Digitální ovládání s ukládáním receptur
• Sanitární design
• Robustní provedení
• Vysoká spolehlivost a snadná údržba

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

• Pšeničná těsta (rohlíky, housky, atd.)
• Žitno-pšeničná, chlebová těsta
• Chlebové kvasy 
• Těsta na pizzu, koblihy či donuty
• Sušenková těsta
• Zámis nejrůznějších směsí a hmot

MAX. KAPACITA 180 kg těsta na zámis

MAX. KAPACITA 900 kg těsta za hodinu

VÝKON 14,9 kW

T-180 MC
MAX. KAPACITA 240 kg těsta na zámis

MAX. KAPACITA 1200 kg těsta za hodinu

VÝKON 15,9 kW

T-240 MC
MAX. KAPACITA 300 kg těsta na zámis

MAX. KAPACITA 1500 kg těsta za hodinu

VÝKON 19,9 kW

T-300 MC
MAX. KAPACITA 300 kg těsta na zámis

MAX. KAPACITA 2100 kg těsta za hodinu

VÝKON 36,6 kW

T-300 DS MC

TOPOS a.s. 
KRÁLOVSKÁ 777 
ŠLUKNOV 407 77 
CZECH REPUBLIC 

IČ: 61325155 
DIČ: CZ61325155

KONTAKTY

Sledujte nás také na /topos.eutopos@topos.eu 
+420 412 354 444

JAKUB SMRŽÍK
OBCHODNÍ MANAŽER CZ/SK

Mobil:  +420 604 201 921 
Tel.:  +420 412 354 430 
E-mail:  smrzik@topos.eu

JIŘÍ KOUTECKÝ 
TECHNICKÝ MANAŽER

Mobil:  +420 603 866 055 
Tel.:  +420 412 354 433 
E-mail:  koutecky@topos.eu

PO 06.00-14.30
ÚT  06.00-14.30
ST 06.00-14.30
ČT  06.00-14.30
PA  06.00-14.30
SO  ZAVŘENO
NE  ZAVŘENO


