
DÍŽOVÉ 
PŘEKLÁPĚČE
Řetězové a hydraulické překlápěče TOPOS jsou určeny k transportu připraveného těsta z díže např. do násypky 
děličky, extruderu či na pracovní stoly. Překlápěče jsou standardně určeny pro originální díže TOPOS, na přání 
zákazníka je však možné nabídnout i jejich úpravu pro  kompatibilitu s dížemi jiných výrobců.
 
Robustní provedení, bezpečnostní zábrany a precizní výroba s rentgenovou kontrolou svárů pro maximální 
bezpečnost a spolehlivost zvedacího zařízení. Při využití originálních díží TOPOS je nabízen i systém automatického 
vytírání díže při procesu překlápění. 

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



ŘETĚZOVÉ A HYDRAULICKÉ PŘEKLÁPĚČE
HYDRAULICKÉ PŘEKLÁPĚČE 

ŘETĚZOVÉ PŘEKLÁPĚČE 

CHARAKTERISTIKA:

• Hydraulický systém překlápění díží
• Celonerezová, robustní konstrukce
• Pojezdová kola pro přemístění překlápěče či 

přesun, např. v rámci sanitace provozu
• Možnost doplnění o automatický systém 

vytírání vnitřní stěny a dna díže
• Možnost doplnění o vodící či odkapový plech 

při překlápění řídkých těst a směsí
• Vysoká bezpečnost provozu
• Snadné ovládání
• Spolehlivost a snadná údržba

CHARAKTERISTIKA: 

• Řetězový systém překlápění díží
• Možnost jednorázového zajetí do koncové polohy 

překlopení či pozvolného překlápění
• Robustní konstrukce s ukotvením do podlahy 

výrobního provozu
• Možnost doplnění o automatický systém vytírání 

vnitřní stěny a dna díže
• Možnost doplnění o vodící či odkapový plech při 

překlápění řídkých těst a směsí
• Umístění ovládacího panelu na boční či zadní 

straně, případně mimo překlápěč
• Vysoká bezpečnost provozu
• Snadné ovládání
• Spolehlivost a snadná údržba

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

• Překlápění všech typů díží TOPOS s možností 
úpravy pro kompatibilitu s dížemi i jiných výrobců

• Určeno pro překlápění kruhových díží spirálových 
hnětačů, vanových díží horizontálních hnětačů či 
LASKA vozíků

• Vhodné např. pro překlápění na pracovní stoly, do 
nízkých násypek s vynášecími dopravníky či do 
stropních násypek, je-li mísírna umístěna v patře budovy

PŘÍKLADY VYUŽITÍ:

• Překlápění všech typů díží TOPOS s možností úpravy pro 
kompatibilitu s dížemi i jiných výrobců

• Určeno pro překlápění kruhových díží spirálových hnětačů, 
vanových díží horizontálních hnětačů či LASKA vozíků

• Vhodné např. pro překlápění na pracovní stoly, do násypek 
s vynášecími dopravníky či do stropních násypek, 
je-li mísírna umístěna v patře budovy

TVOŘÍME SRDCEM OD ROKU 1950

ZDVIH AŽ DO 1500 mm

SYSTÉM hydraulický

VÝKON 1,1 kW

T-1117

ZDVIH AŽ DO 1800 mm

SYSTÉM řetězový

VÝKON 2,2 kW

T-796
ZDVIH AŽ DO 3300 mm

SYSTÉM řetězový

VÝKON 2,2 kW

T-795
ZDVIH AŽ DO 1598 mm

SYSTÉM řetězový

VÝKON 0,75 kW

BLC-80

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 ŘEDITEL
Mobil: +420 604 201 921 
Tel.: 
E-mail:

+420 412 354 435 
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


