
26
4.

sk
/E

0

RONDO Burgdorf AG
3400 Burgdorf / Switzerland
Tel. +41 34 420 81 11
info@rondo-online.com

RONDO Schio s.r.l.
36015 Schio (VI) / Italy
Tel. +39 0445 575 429
info.it@rondo-online.com

RONDO GmbH & Co. KG
57299 Burbach / Germany
Tel. +49 2736 203-0
info.de@rondo-online.com

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / France
Tel. +33 3 88 59 11 88
info.fr@rondo-online.com

RONDO Ltd.
Chessington, Surrey KT9 1ST / UK
Tel. +44 20 8391 1377
info.uk@rondo-online.com

OOO RONDO Rus
127495 Moscow / Russia
Tel. +7 495 419 51 23
info.ru@rondo-online.com

RONDO Inc.
Moonachie, N.J. 07074 / USA
USA

Tel. +1 201 229 97 00
info.us@rondo-online.com

Canada
Tel. +1 416 650 0220
info.ca@rondo-online.com

RONDO Asia Sdn. Bhd.
58200 Kuala Lumpur / Malaysia
Tel. +60 3 7984 55 20
info.my@rondo-online.com

RONDO China 
Regional Office 
Guangzhou 510700 / China
Tel. +86 20 8388 2211
info.cn@rondo-online.com

RONDO México 
Regional Office 
C.P. 15530 México, D.F. / Mexico 
Tel. +52 55 2580 7075
info.mx@rondo-online.com

www.rondo-online.com

Compas 4.0
Jednoducho vyváľať. Jednoducho radosť
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Jednoducho vyváľať.  
Jednoducho radosť.
Revolučné zariadenie Compas 4.0 redefinuje vyvaľovanie:

• Jedinečné štyri samostatné pohony vám otvárajú nespočetné  
nové možnosti spracovania cesta. 

• Revolučné i-Touch-ovládanie vás podporuje od A po Z a redefinuje  
pojem «jednoduché vyvaľovanie» pri rozvaľovacích zariadeniach. 

• Vďaka extrémne šetrnému spôsobu práce teraz dokážete vyváľať  
naozaj každé cesto. 

• Mimoriadne silná výkonnosť je dostatočná na podávanie do každej  
spracovacej linky so šírkou 700 mm. 

Technické údaje
Compas 4.0 Expert 
SSH7907H

Compas 4.0 Expert 
SSH7909H

Compas 4.0 Pro  
SSH7805

Compas 4.0 Pro  
SSH7807

Compas 4.0 Pro  
SSH7807H

Prevedenie z ušľachtilej ocele z ušľachtilej ocele z ušľachtilej ocele z ušľachtilej ocele z ušľachtilej ocele
Šírka pásového dopravníka 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm 715 mm
Medzera medzi valcami 0.2 – 65 mm 0.2 – 65 mm 0.2 – 55 mm 0.2 – 55 mm 0.2 – 55 mm
Priemer valcov 99 mm 99 mm 99 mm 99 mm 99 mm
Rýchlosť rozvaľovania 10 – 130 cm/s 10 – 130 cm/s 10 – 105 cm/s 10 – 105 cm/s 10 – 105 cm/s
Systém pohonu 4 samostatné pohony 4 samostatné pohony 4 samostatné pohony 4  samostatné pohony 4 samostatné pohony
Displej 10.1” Cinema Display 10.1” Cinema Display 10.1” Cinema Display 10.1” Cinema Display 10.1” Cinema Display
Ovládanie i-Touch i-Touch i-Touch i-Touch i-Touch
Asistenčný systém áno áno áno áno áno
Výkon 1.8 kW 1.8 kW 1.8 kW 1.8 kW 1.8 kW
Napätie 3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz 3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz 3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz 3 × 200 – 480 V, 50/60 Hz 3 x 200 – 480 V, 50/60 Hz
Rozmery (mm) 
• v pracovnej polohe
• v pokoji

• 3850 × 1400 mm
• 3530 × 1400 mm

• 4450 × 1400 mm
• 4130 × 1400 mm

• 3270 × 1400 mm
• 1910 × 1400 mm

• 3850 × 1400 mm
• 3530 × 1400 mm

• 3850 × 1400 mm
• 3530 × 1400 mm

Hmotnosť 425 kg 435 kg 370 kg 385 kg 405 kg
Technické zmeny vyhradené. Je nutné dodržiavať bezpečnostno -technické a typovo-špecifické inštrukcie podľa návodov na obsluhu. Okrem toho je potrebné zohľadňovať zákazové, 
upozorňujúce a varovné označenia na strojoch podľa príslušného návodu na obsluhu.

Compas 4.0 Pro 
SSH7805 

zobrazenie znázorňuje opcie

Najvyššia efektivita pri 
rozvaľovaní a prekladaní 
Veľmi vysoká rýchlosť pásu  a 

 veľmi veľká medzera medzi valcami. Štyri 
vysokovýkonné pohony. S Compasom 
4.0 je rozvaľovanie výrazne rýchlejšie, čo 
vedie k zníženiu nákladov na prevádzku.

Legendárn  
spoľahlivosťa
Viac ako 65 rokov skúseností 
inovačného lídra v spojení so 

švajčiarskou kvalitou. Compas 4.0 je  
výnimočne trvanlivé a robustné zariade-
nie, dobre pripravené na budúcnosť.

Najjednoduchšie  
ovládanie a bezchybná 
prevádzka 

Intuitívna obsluha, tak jednoduchá ako 
na smartphone. Inovatívne asistenčné 
systémy pomáhajú zabrániť chybám.  
S Compasom 4.0 pracuje efektívne každý, 
a to od samého začiatku.

Vyváľa každé cesto
Veľkoryso nadimenzovaný pár 
valcov a štyri samostatné poho-

ny. Optimálne parametre pre vyvaľovanie 
a navíjanie. Compas 4.0 vyváľa každé 
cesto rovnomerne a bez stresov.

Compas 4.0 Expert 
SSH7907H 

zobrazenie znázorňuje opcie
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Najvyššia rýchlosť 
Rozvaľovač Compas 4.0 je tak 
rýchly, že dokáže podávať do

linky na jemné pečivo alebo croissanto-
vého zariadenia až 800 kg cesta za hodi-
nu. Štyri samostatné pohony zabezpe-
čujú vždy optimálne vyváľanie a tým aj 
najväčšiu možnú výrobu.

Bezstresové vyváľanie 
Inovatívne zariadenie Compas 
4.0 je vybavené štyrmi pohonmi 

(prihlásené na patent), vďaka čomu vie-
te bezstresovo vyváľať každý druh cesta. 
Dostanete tak vždy rovnomerný pás 
cesta bez napätia. To znamená: vaše  
výrobky majú vždy exaktne rovnakú 
hmotnosť a rovnakú veľkosť. 

Navíjanie bez napätia
Aby bezstresový pás cesta ne-
vyvíjal napätie ani pri navíjaní, 

Compas 4.0 navíja pásy cesta zozačiat-
ku pomaly a šetrne a postupne pridáva 
rýchlosť. Samozrejme vždy v závislosti  
od vlastností vášho cesta.   

Najvyššia rovnomernosť
Pri Compase 4.0 sú zaprogra-
mované všetky pracovné kroky, 

takže ich vykonáva vždy rovnako. Inova-
tívne asistenčné systémy okrem toho 
informujú používateľa, ak sa bloky cesta 
hmotnosťou alebo tuhosťou odlišujú od 
požadovanej hodnoty.

Najväčšie bloky cesta
Čím sú bloky cesta väčšie, tým 
efektívnejšie môžete pracovať. 

Vďaka štyrom výkonným pohonom do-
kážete bez problémov spracovať bloky 
cesta s váhou až 20 kg. A to dokonca aj 
vtedy, keď cesto už začalo kysnúť a má 
veľmi vysoký objem, alebo keď je stude-
né a extrémne tuhé. 

Nižšie náklady
S Compasom 4.0 zminimalizu-
jete odpad cesta a zredukujete 

svoje prevádzkové náklady. Jednoduché 
i Touch ovládanie a inovatívne asistenč-
né systémy zabraňujú chybám pri ob-
sluhovaní. Vďaka tomu sa vaše náklady 
znižujú ešte viac. A na rýchle vyčistenie 
Compas 4.0 stačí niekoľko jednoduchých 
hmatov. 

O 35 % rýchlejšie vyváľanie.   
Aj šetrenie nákladov.

Natrvalo bez stresu. A vďaka tomu 
dosiahnuť najlepšie výsledky. 

xJednoduchéx
xnapnutie dopravníkax

xVýbornýx 
xprehľadx

x715 mmx
xšírka pásového dopravníkax

Kvalita   5

xAutomatickéx 
xposypávaniex
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Ako smartphone
Vďaka revolučnému  i-Touch ovládaniu je  
práca s Compasom 4.0 pre všetkých hneď od 

začiatku veľmi jednoduchá. Pretože funguje tak, ako  
je každý zvyknutý zo svojho smartphonu. 

Inteligentné asistenčné systémy
Už nikdy sa nestane, že blok cesta položíte  
na nesprávnu stranu, alebo spustíte nevhodný 

program vyvaľovania pre dané cesto. Jedinečné asis-
tenčné sytémy Compas 4.0 vašu prácu nie len výrazne 
uľahčia, ale zabraňujú aj chybám pri obsluhovaní  
zariadenia. 

Pomoc na dosah
Ak by napriek tomu niekedy bolo niečo  
nejasné, používateľ jednoducho stlačí symbol 

otáznika a objavia sa vysvetlivky. Samozrejme v rôz-
nych jazykoch.

Prehľadná úvodná obrazovka
Používateľ dokáže spustiť vhodný program 
priamo z veľkej úvodnej obrazovky.  

Orientáciu zjednodušujú farby a obrázky pečiva.

Compas 4.0 disponuje viacerými levelmi ovládania,  
takže vedúci výroby môže napr. pre obsluhovateľa  
zariadenia nechať zobrazené  len aktuálne potrebné 
programy.

Jedinečný Program Wizard
Pri Compas 4.0 je postačujúce zadať len  
váhu bloku cesta, druh cesta a počet vrstiev  

a «Program Wizard» Vám automaticky zostaví kom-
pletný program rozvaľovania. 

Jednotlivé pracovné kroky sú prehľadne zobrazené  
ako kachličky, ktoré je možné jednoducho posunúť  
alebo zmeniť, pokiaľ si program želáte prispôsobiť.

Pripravení na budúcnosť
Už dnes dokážete vyváľať delikátne cestá a   
v budúcnosti si budete môcť nainštalovať aj 

ďalšie funkcie. Váš rozvaľovač Compas 4.0 tak bude  
v najnovšom stave ešte aj o veľa rokov. 

Nech žije dlho
Vďaka kvalitným komponentom a robustnej 
konštrukcii budete môcť s vašim Compasom 4.0 

pracovať veľa rokov. Veľký iTouch  displej je odolný voči 
nárazom a je navyše chránený masívnym ochranným 
rámom. 

Štandard hygieny US Sanitation 
Priekopnícky hygienický koncept Compasu  
4.0 Vás presvedčí hladkými povrchmi a

otvorenou rúrkovou konštrukciou. Na zariadení nie  
sú žiadne kúty, kde by sa mohli nazhromažďovať  
nečistoty, zatiaľ veľkorysé zachytávače múky udržia  
čistú aj podlahu. Denná rutina čistenia preto zaberie  
len 10 až 12 minút.

Bezpečnosť a hygienické vlastnosti sú certifikované  
nezávislými inštitúciami. 

Teraz je to úplne jednoduché. 
S i Touch ovládaním.

Na úrovni doby.  
Spoľahlivosť na veľa rokov.

V roku 1953 RONDO vynašlo prvý stroj na vyvaľovanie. 1983 sme so zariadením Motostar uviedli  
na trh prvý elektronický stroj na vyvaľovanie. A už od roku 1987 existuje prvé elektronické rozva 
ľovacie zariadenie Compas, ktoré sa medzičasom stalo legendou. Z dlhoročnej skúsenosti vieme, 
ako dôležité sú pre Vás minimálne časy prestroja a dlhá životnosť zariadení. Jedinečný rozvaľovač 
Compas 4.0 nie je len spoľahlivý a trvácny, ale aj pripravený na budúcnosť a vďaka tomu vždy  
«best in class»!

x10.1” Cinema Displayx

xi-Touch ovládaniex

xDistančnýx 
xochranný rám x


