AUTOMATICKÉ LINEÁRNÍ LINKY
NEJMODERNĚJŠÍ VYBAVENÍ PRO VAŠE PROVOZY
i

ZAŘÍZENÍ
PRO
PEKAŘE

Linky pro výrobu, zrání a transport všech typů těst spojující do jednoho celku
klasický dížový model výroby s plnou automatizací.
Veškerý pohyb díží je obstaráván bezobslužně pomocí automatického, dížového
manipulátoru. Ten uchopí danou díž a v uzavřeném prostoru s ní zajede
do příslušného hnětače, na dané parkovací místo či do automatického
překlápěče, odkud je těsto dál transportováno do tvarovací linky.
Automatická lineární linka zajišťuje i logistiku výroby, kdy v každý okamžik
ví, kde se každá díž nachází, jaký je její obsah, jak dlouho je těsto v dané díži
a jak dlouho zde ještě má být. Rovněž koriguje i plynulost a návaznost výroby.
Lineární linka výroby těst je spojena s automatickým dávkováním vstupních
surovin se společným centrálním rozvaděčem a řízením.
Součástí linky je i sanitační centrum, zajišťující automatické čištění všech díží
pomocí překlápěče díží, kartáčové mycí hlavy a ostřikových trysek.
Veškeré údaje spojené s chodem linky mohou být jak v reálném čase tak
i zpětně zasílány např. na PC vedoucího výroby, kde je informován např.
o množství spotřebovaných surovin, technologických parametrech a teplotách
či množství připraveného těsta. Lineární linka může být i datovou správou
spojena se servisním oddělením TOPOS pro případný servisní zásah či provedení
diagnostiky.
Množství a kapacita použitých hnětačů, díží či překlápěčů, které jsou součástí
automatické lineární linky, jsou závislé na požadované kapacitě linky, době zrání
těsta či množství druhů vyráběných těst a navazujících tvarovacích linek.

ZAKÁZKOVÁ I SÉRIOVÁ VÝROBA.
+420 412 354 444
topos@topos.eu

TVOŘÍME SRDCEM OD ROKU 1950

KYNÁRNY

TOPOS a.s.
i

Společnost TOPOS a.s. je jedním z nejvýznamnějších českých výrobců strojního zařízení a technologických celků
pro potravinářské provozy. Při svém vývoji a výrobě používá ty nejmodernější projektové nástroje, technologické
postupy a poznatky, zároveň však staví i na svých bohatých zkušenostech a dlouholeté tradici od roku 1950.

HORIZONTÁLNÍ
HNĚTAČE

Specializací společnosti jsou především stroje a automatické linky určené k výrobě a následnému transportu
nejrůznějších druhů těst, směsí či náplní. V dnešní době TOPOS úspěšně působí na trzích celého světa, kde
se jeho výrobky staly synonymem té nejvyšší kvality, spolehlivosti a dlouhé životnosti

Další zařízení a služby

Automatizace výroby

Transportní, zrací či chladící dopravníky
Nerezové násypky a pojezdové dráhy
Nosné konstrukce a obslužné plošiny
Zakázková výroba atypických strojů
Atypické úpravy všech strojů TOPOS a.s
Generální opravy strojů TOPOS a.s
Kvalitní servisní služby s garancí 24 hodin

Dávkovací centra vstupních surovin
Karuselové systémy výroby těsta
Automatická mísící centra
Kontinuální linky výroby těsta
Transport připravených těst a kvasů
Lineární linky

PŘEKLÁPĚČE

KONTAKTY
TOPOS a.s.
KRÁLOVSKÁ 777
ŠLUKNOV 407 77
CZECH REPUBLIC
IČ: 61325155
DIČ: CZ61325155

topos@topos.eu
+420 412 354 444
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ZAVŘENO
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JAKUB SMRŽÍK

JIŘÍ KOUTECKÝ

Mobil:		
Tel.:		
E-mail:		

Mobil:		
Tel.:		
E-mail:		

OBCHODNÍ MANAŽER CZ/SK
+420 604 201 921
+420 412 354 430
smrzik@topos.eu

Sledujte nás také na

TECHNICKÝ MANAŽER

+420 603 866 055
+420 412 354 433
koutecky@topos.eu

/topos.eu

SPIRÁLOVÉ
HNĚTAČE

PLANETOVÉ
HNĚTAČE

DOPRAVNÍ SYSTÉMY

Planetové hnětače
T-750.1
T-750.5
T-750.5 US

Kapacita

Rozměry*

Výkon

20-220 kg

1880/1080/2230

10 kW

20-220 kg

1880/1080/2230

11 kW

20-220 kg

2273/1080/2230

15 kW

Mísící centra
T-180 MC
T-240 MC
T-300 MC
T-300 DS

*Veškeré rozměry jsou uvedeny v milimetrech (VxŠxH)

i

70 let vývoje a nespočet hodin tvrdé práce, to je T-750.
Jedinečný stroj české výroby s dlouholetou tradicí. Ideální pro
míchání většiny typů těst, náplní, krémů, nejrůznějších směsí
či mletého masa. Propracovaný design zajišťuje dokonalou
sanitaci, které napomáhá i integrovaný systém mytí díže.
Bajonetový systém umožňuje snadnou a rychlou výměnu
hnětadel a stíracího zařízení. Důraz je také kladen na
bezpečnost obsluhy, která je zajišťována pomocí několika
bezpečnostních systémů, jak HW tak SW. Snadné a intuitivní
ovládání pomocí dotykového a plně digitálního displeje
s ukládáním receptur.
Rámová hnětadla

Spirála

Košové
šlehadlo

i

Kapacita

Těsto/h

Výkon

10 - 180 kg

1000 kg

14,9 kW

20 - 240 kg

1350 kg

15,9 kW

25 - 300 kg

1650 kg

19,9 kW

25 - 300 kg

2100 kg

36,6 kW

Automatická výroba těst spojující spirálový hnětač, překlápěč a systém
vytírání díže. Navazujícím prvkem mísícího centra je systém automatického
transportu těst. Automatický řídící systém s ukládáním receptur a propojením
na dávkovací a tvarovací linky. Systém kontrolních čidel sledujících hladinu těsta
v násypce přistavené děličky. Systém automatického odřezu v nerezové
násypce dle druhu těsta. Víko díže opatřené vstupy pro dávkování všech
sypkých i tekutých ingrediencí. Předností mísících center TOPOS oproti
konkurenčním systémům spodního vyprazdňování je větší univerzalita
použití na nejrůznější druhy těst a výrazně lepší sanitace díží.

Stěrka

Spirálové hnětače
T-120
T-180
T-240
T-300
T-300 DS

Kapacita

Rozměry*

5-120 kg

1336/1181/1697

9,6 kW

1336/1231/1979

12,7 kW

20-240 kg

1389/1381/1097

13,7 kW

25-300 kg

1386/1431/ 2197

15,8 kW

25-300 kg

1731/1516/2407

35 kW

Rozměry*

Výkon

1336/1181/1697

1,87 kW
1,87 kW

i

Robustní konstrukce pro vysokou spolehlivost a dlouhou
životnost. Spirálové hnětače v kapacitách 120, 180, 240
a 300 kg. Víko díže opatřené vstupy pro dávkování všech
sypkých i tekutých ingrediencí. Přehledný digitální panel pro
ovládání veškerých funkcí a ukládání receptur do paměti.
Garance vysoké výtěžnosti a kvality připravovaných těst.

T-796
T-795
T-1117

Horizontální hnětače
i

Kapacita

Rozměry VxŠxH

Výkon*

THM-500 SS (T-1153)

500 l

2790/2500/1400 mm

18 kW

THM-800 SS (T-1155)

800 l

2950/2300/1550 mm

30 kW

THM-900 SS (T-1158)

900 l

2750/2660/1640 mm

37 kW

THM-1200 SS (T-1193)

1200 l

2950/2660/1640 mm

45 kW

THM-1350 SS (T-1193.5)

1350 l

3050/3020/1700 mm

55 kW

Výkon*

TYP 2xZ

Kapacita

Rozměry VxŠxH

THM-80 DS (T-1161)

80 l

2463/2025/1221 mm

5 kW

THM-200 DS (T-1154)

200 l

2024/2540/1288 mm

10 kW
10 kW

THM-300 DS (T-1134)

300 l

2234/2540/1557 mm

THM-400 DS (T-1162)

400 l

2524/2760/1559 mm

15 kW

THM-500 DS (T-1163)

500 l

2634/2830/1719 mm

22 kW
28 kW

THM-850 DS (T-1171)

850 l

3334/3437/1890 mm

THM-1000 DS (T-1172)

1000 l

3334/3460/2312 mm

37 kW

THM-1500 DS (T-1178-50)

1500 l

3920/3680/1820 mm

55 kW

TYP TYČOVÝ

Kapacita

Rozměry VxŠxH

Výkon*

THM-350 RB (T-1164)

350 l

2223/2700/1200 mm

22 kW

THM-600 RB (T-1169)

600 l

2298/2700/1300 mm

22 kW

THM-750 RB (T-1087)

750 l

2617/2837/1565 mm

37 kW

THM-1050 RB (T-1152)

1050 l

2667/2788/1480 mm

45 kW

THM-1400 RB (T-1151)

1400 l

2667/2992/1480 mm

55 kW

THM-1550 RB (T-1170)

1550 l

2667/3094/1480 mm

75 kW

* Výkon stroje možno upravit dle individuálního přání a využití stroje zákazníkem.

i

Extrémně robustní celo-nerezové provedení. Varianty s 2-rychlostním
hnětením nebo plynulou regulací otáček. Možnost dvojitého opláštění
(duplikátoru) pro připojení sytému ohřevu či ochlazování hnětací
vany. Víko hnětací vany se vstupy pro napojení na dávkování surovin.
Hydraulický systém vyklápění vanové díže pro následný transport.
Přehledný digitální panel pro ovládání funkcí a ukládání receptur do
paměti.
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1336/1231/1979
1389/1381/1097

3,7 kW

1500 l

1731/1516/2407

4,4 kW

2000 l

2670/1480/3030

4,4 kW

Nerezové nádoby se systémem míchání pro výrobu
a uchování kvasů. Jedno-plášťové či duplikátorové,
dvou-plášťové provedení pro napojení systému chlazení.
Nádoby vyráběny v kapacitách od 400 litrů do 2000 litrů
užitného objemu. Vedle výrobních nádob (kvasomatů)
vyrábíme i nádoby pro uchování a zrání kvasů. Dodáváme
fermentační zařízení i jako kompletní technologické celky
včetně veškerých transportních a přepouštěcích čerpadel,
nerezových rozvodů a elektronického řízení.

Překlápěče

TYP 1xZ

500 l
1000 l

*Veškeré rozměry jsou uvedeny v milimetrech (VxŠxH)

*Veškeré rozměry jsou uvedeny v milimetrech (VxŠxH)

i

Kapacita
400 l

T-500
T-1000
T-1500
T-2000

Výkon

10-180 kg

Fermentace
T-400

i

Rohlíkovače

Režim

Princip

Rozsah

T-692
T-693
T-696

2 - řádkový

Plátnový

30 - 400 g

3 - řádkový

Plátnový

30 - 400 g

3 - řádkový

Bezplátnový

30 - 70 g

Výška překlopu

Systém

Výkon

1800 mm

Řetězový

2,2 kW

3300 mm

Řetězový

2,2 kW

1500 mm

Hydraulický

1,1 kW

Překlápěče pracující na principu řetězového či hydraulického
překlápění díží, nádob a vozíků. Robustní konstrukce a precizní
výroba s rentgenovou kontrolou svárů pro maximální bezpečnost
a spolehlivost zvedacího zařízení. Překlápěče jsou standardně
určeny pro překlápění originálních díží spirálových a planetových
hnětačů či pro překlápění transportních díží horizontálních hnětačů
TOPOS. Na přání jsou nabízeny i úpravy pro kompatibilitu s dížemi
a vanovými dížemi jiných výrobců či pro tzv. LASKA vozíky. Pro
použití s originálními dížemi TOPOS je nabízen i automatický systém
vytírání díže při procesu překlápění.

Rohlíkovače jsou strojní zařízení určená především k tvarování tradičních českých rohlíků,
tedy výrobků s širším středem, špičatějšími a užšími kraji a dobře viditelnou klenbou
vinutí. Pro použití těchto strojů i k výrobě vek, baget nebo vánoček je nabízen automatický
dovalovací systém tvořený dopravníkem s vlastním pohonem a přítlačnou deskou. Stroje
jsou vyráběny buď v provedení pro zařazení do automatických výrobních linek nebo
k samostatnému, manufakturnímu využití.

