
Linka na výrobu jemného pečiva

Flexibilná Polyline





Čo ju robí úspešnou?
Veľká rozmanitosť sortimentu.

všestranná

flexibilná

ekonomická

kompaktná

Prekladané, zavinuté, plnené, ozdobené, rezané, či razené: s linkou

Polyline vyrobíte nespočetné množstvo rôznych druhov jemného pečiva

v najvyššej kvalite – jednoducho a racionálne.
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Polyline presviedča. V mnohých ohľadoch.

• flexibilná a prispôsobivá 

• vysoká rozmanitosť výrobkov

• jednoduché ovládanie

• rýchle vystriedanie rôznych výrobkov

• stabilná a bezpečná konštrukcia

• rýchle a jednoduché čistenie

• početné opcie a príslušenstvá 

Vysoká rozmanitosť výrobkov

Máte na výber. S RONDO Polyline sa Vám aj komplikované výrobky 

podaria vždy perfektne.

• účinné spracovanie náročných ciest, ako napríklad linecké a tenké 

cestá

• rôzne druhy pečiva s konštantne vysokou kvalitou



Prečo sa Polyline k Vám hodí? 
Lebo sa Vám prispôsobí.

Gilotína Vaše pečivá budú 

narezané na správnu dĺžku 

alebo razené do 

najrôznejších tvarov.

Príslušenstvá Prekladať, 

zavinúť, zapliesť, prenášať –

tu dostanú vaše výrobky ten 

správny tvar.

Plnička S pneumatickou 

plničkou môžete na pás cesta 

naniesť rozličné náplne v 

jednom až šiestich radoch.

Čistenie Polyline je 

premyslená. Veľa detailov, 

ako napríklad hladké 

povrchy pomáhajú, aby 

čistenie nezaberalo veľa 

času.

Flexibilná a prispôsobivá

Polyline je možné optimálne prispôsobiť Vašim potrebám a 

priestorovým podmienkam, ako aj existujúcim výrobným procesom.

• tri rôzne dĺžky

• smer pohybu pásu vpravo a vľavo

• možné automatické osadzovanie

• rôzne plničky

• veľký počet príslušenstiev

• gilotína je flexibilne posúvateľná 

• bezproblémové odovzdanie produktov na nasledujúce stroje 

vďaka špeciálnemu ukončeniu pásoveho dopravníka

• kombinácia s predchádzajúcimi a nasledujúcimi 

zariadeniami ako sú kalibračná jednotka, laminovacia

jednotka a odsadzovacie zariadenie

Zakončenie pásového 

dopravníka Tu budú aj Vaše 

drobné výrobky bezproblémovo 

odovzdané na nasledujúce stroje, 

ako napríklad odsadzovaciemu

zariadeniu.



Ovládanie Cez dotykový 

displej veľmi jednoducho 

vyberiete správny program.

Rezacie valce

Tu narežete svoj pás cesta 

na pásiky alebo tvary, 

základ všetkých výrobkov.

Vybavenie a opcie

Flexibilná, všestranná a rozšíriteľná:

Prispôsobte Polyline Vašim potrebám.

• smer pohybu pásu vpravo alebo vľavo*

• dvojitá rezacia stanica

• mechanická plnička

• pneumatická plnička*

• plnička Rondofiller*

• mechanická gilotína

*opcia

Príslušenstvo

S praktickými doplnkami od RONDO rozšírite funkcie Polyline 

a zjednodušíte výrobné postupy.

• bočný vstup s posýpaním spodného pásu múkou

• kalibračná jednotka

• zariadenie na usmerňovanie pásu cesta

• držiak na rezacie valce

• posýpač na múku, cukor a hrubú posýpku

• kefa na múku

• rezacie valce

• dekoratívne rezacie zariadenia

• napínací pás

• zariadenie na zvlhčenie a postrekovanie pásu cesta

• zariadenie na prekladanie cesta

• valec na jedno alebo viacnásobné prekladanie cesta

• tobogán

• raziace matrice
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Na obrázku je Polyline (dĺžka 5m) 

s nasledujúcimi opciami a príslušenstvami:

• zariadenie na usmerňovanie pásu cesta

• pneumatická plnička

• zariadenia na prekladanie cesta

• odkladací plech

• držiak na rezacie stanice

Technické údaje

Ovládanie • ovládanie mikroprocesoru 

• dotykový panel

• 99 programov

dĺžka (modulárna) 5000, 6200 a 7600 mm

šírka stola 715mm

výška stola 915mm

šírka pásu 640mm

rýchlosť pásu 0,5–8 m/min.

napätie 3×200–480V, 50/60 Hz

napätie ovládania 24 VDC

káblový kanál pod stolom zariadenia

gilotína mechanická, posúvateľná po linke

rozhrania RONDO MLC, Smartline, kalibrovacie

zariadenie,  odsadzovacie zariadenie 

Compact

Technické zmeny vyhradené. Je nutné dodržiavať bezpečnostno-technické a typovo-

špecifické inštrukcie podľa návodov na obsluhu. Je potrebné riadiť sa zákazovými,

upozorňujúcimi a výstražnými štítkami na zariadeniach podľa návodu na obsluhu.



Stabilná a bezpečná konštrukcia

Kompaktná a odolná, robustná s dlhou životnosťou: 

na Polyline sa môžete spoľahnúť.

• stabilný45° dvojitý prekladaný profil

• výškovo nastaviteľné nožičky a veľké kolesá

Jednoduché ovládanie a rýchle striedanie medzi výrobkami

V pekárenskej výrobe je rýchlosť veľmi dôležitá. Polyline od RONDO je rýchlo a jednoducho ovládateľná.

• moderné ovládanie s veľkými symbolmi

• ukladateľné nastavenia linky a príslušenstiev pre 99 rôznych výrobkov

• predchádzanie strate dát vďaka bezpečnostným kópiám na počítači

• cez kontrolný panel je možné ovládať štyri motorické príslušenstvá

• jednoduchá obsluha rýchlostí medzi Polyline a nasledujúcimi zariadeniami

• rýchle a jednoduché striedanie medzi výrobkami

Rýchle a jednoduché čistenie

Vy predsa chcete vyrábať, nie čistiť a leštiť. RONDO linky na 

jemné pečivo sú skonštruované tak, že náročnosť čistenia je 

zredukovaná na minimum.

• rovné plochy z nehrdzavejúcej ocele

• zakryté motory a zástrčky

• chránený káblový kanál

• hladký Touchpanel

• rýchle ručné uvoľňovanie pásového dopravníka 

• nádoby na zachytávanie múky

Čo robí Polyline perfektnou? 
Veľa malých detailov.
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Kalibračná jednotka
Spája rozvaľkané navinuté lemy cesta do nepretržitého 
uvoľneného pásu. Spojky sú takmer neviditeľné a odpad je 
výrazne redukovaný.

Mechanické plniace zariadenie

Pre krémové až stredne tuhé, samotečúce plnky, je možné

Polyline vybaviť aj mechanickou plničkou.
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RONDO Burgdorf AG  3400 
Burgdorf / Schweiz  Tel. 
+41 34 420 8111
info@rondo-online.com

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

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

RONDO S.à.r.l.
67319 Wasselonne Cédex / Frankreich  
Tel. +33 3 88 5911 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 Moskau / Russland  
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 

Kanada
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 
83882211
info.cn@rondo-online.com

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

www.rondo-online.com
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