
 

Poloautomatická krájecí 
a balící linka DPP 
 

 
Poloautomatická krájecí a balící linka DPP je 
průmyslové centrum, které krájí a balí nejrůznější 
chleby a veky co do tvaru (oválný, kulatý, formový 
aj), tak i velikosti. Balí chleby celé i poloviny. Díky 
jedinečnému systému mazání nožů, který 
nevytváří efekt „olejové mlhy“ a nepoškozuje 
vnitřek stroje, mohou být krájeny jak žitné, tak 

velmi hutné chleby. Tento systém mazání nožů také snižuje náklady na olej.  
Tato linka má automatické pneumatické napínání nožů, díky němuž lze měnit šířku řezu plátků 
během několika málo minut. Díky těmto technickým řešením je údržba a nastavení stroje pro 
obsluhu velmi přívětivé. 
Krájecí a balící linka DPP je vybavena dotykovou obrazovkou, díky které lze rychle měnit 
parametry. Dotyková obrazovka umožňuje rychlé ovládání a také detekuje případné chyby 
stroje. Pokud zařízení zjistí jakoukoli chybu, zastaví se a po jejím odstranění automaticky znovu 
začne pracovat. Zařízení je možné vzdáleně sledovat a řídit pomocí počítače, popř. chytrého 
telefonu. Výrobce také může poskytnou podporu vzdáleně přes internet a opravit chyby nebo 
aktualizovat software.  
Poloautomatickou řadu DPP lze snadno demontovat a použít jako oddělené jednotky na krájení 
a balení. Také podle potřeb zákazníka a prostoru, který klient má k dispozici, lze řadu DPP 
sestavit v několika různých konfiguracích. Pro zvýšení výkonu linky je možné krájecí stanoviště 
doplnit dvěma balícími moduly.  
 
Výhody:  

• Široké možnosti krájení a balení různých druhů a velikostí chleba a vek, stejně jako 
rozdělení a balení poloviny chlebů a vek.  

• Možnost sestavit stroje z více modulů. 
• Nízké provozní a udržovací náklady. 
• Profesionální a operativní servis v záruční a pozáruční lhůtě.  
• Jasné a vizualizované procesy provozu a diagnostiky. 
• Díky inovativním technologiím má DPP nízké náklady na mazací olej nožů. 



 

 
 
 

PARAMETR POLOAUTOMAT KRÁJECI A BALÍCÍ LINKA DPP 

Rozměr (š x h x v) (mm) Viz možné konfigurace níže 

Výkon (ks/min) (v závislosti na produktu) 45 

Výška chleba (mm) 60 - 130 

Délka chleba (mm) 100 - 400 

Šířka chleba (mm) 70 - 250 

Šířka řezu (mm) *jiná šířka řeu je možná po dohodě 10 – 22 

Stlačený vzduch 0,2 m3 / min, 0,6 MPa 

Jmenovité napětí (V/Hz) 380/50 

Příkon (kW) 6 

Hmotnost (kg) 1000 

 
 
 
 
 
 

 



 

 


