
 

 
 

WALCARKA CIASTA  
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CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA 
Walcarki ciasta w wersji automatycznej są efektywnym i wydajnym narzędziem przeznaczonym do produkcji bardzo cienkiego ciasta 
będącego bazą do wytwarzania wyrobów francuskich (viennoiserie) takich jak croissant, ciastka z czekoladą, rodzynkami, owocami itp. 
Ich solidna i trwała konstrukcja, zastosowane rozwiązania techniczne oraz użyte elementy i podzespoły gwarantują doskonały rezultat w 
postacji uzyskania ciasta doskonałej jakości o minimalnej grubości oraz długą, bezawaryjną pracę. 
Programowane, dotykowe panele sterowania pozwalają na zaprogramowanie do 50 całkowicie automatycznych procedur walcowania - w 
tym przebiegów sekwencyjnych obejmujących : start, stop, zmniejszanie, zwiększanie rozwarcia walców. Prędkość taśmy sterowana 
wariatorem może być ustawiona w zakresie 20 - 120 cm/s. Urządzenia te świetnie współpracują z automatycznymi liniami 
produkcyjnymi do wyrobów francuskich takimi jak CROYMAT i TEKNO LINE.  
Walcarki automatyczne mogą być wyposażone - w zależności od modelu - w standardzie lub opcji - w unikalne systemy takie jak : 
stress-free, kontroli szerokości ciasta pozwalające uzyskać w krótkim czasie wysokiej jakości produkt końcowy. Użytecznym 
rozwiązaniem jest opcja pozwalająca na instalację na taśmie - stacji, w której za pomocą walców wycinane są odpowiednie kształty 
(trójkąty, kwadraty, prostokąty, elipsy) wymagane dla formowania różnych produktów francuskich.  
Z racji swej wydajności,  jakości otrzymywanego z nich ciasta i ograniczenia do minimum pracy ludzkiej walcarki automatyczne są 
produktem godnym polecenia do pracy w średnich i dużych zakładach produkcyjnych. 
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                 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :   
 
                         WALCARKA SMART                                                                                                              
                                                                                                                                                                 

MODEL                SMART 
6514 

SMART 
6516 

Konstrukcja stal lakierowana 
(opcja inox) 

stal lakierowana 
(opcja inox) 

Szerokość stołu (mm) 650 650 
Długość stołu (mm) 2 x 1400 2 x 1600 
Średnica walca (mm) 84 84 
Rozwarcie walców  (mm) 0,2 - 60 0,2 - 60 

Panel sterowania 
ekran dotykowy 50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

ekran dotykowy 50 programów 
szybkie programowanie 

programowanie sekwencyjne 
Tryb pracy automatyczny / manualny automatyczny / manualny 
Wariator prędkości standard standard 
Prędkość taśmy (cm/s) 20 - 85 20 - 85 
Kolorowy ekran dotykowy opcja  opcja 
System "stress free" opcja opcja 
Stacja walców tnących opcja opcja 
Automatyczny posypywacz mąki opcja opcja 
Moc (kW) 1,5 1,5 
Zasilanie TRI 380 V+T+N 
Wymiary  (cm) 3317 x 1110 3717 x 1110 
Waga (kg) 270 290 

     
                   
                WALCARKA INDUSTRIAL SMART 6500 
 
 

MODEL                INDUSTRIAL SMART 
6514 

INDUSTRIAL SMART 
6516 

INDUSTRIAL SMART 
6520 

Konstrukcja stal lakierowana 
(opcja inox) 

stal lakierowana 
(opcja inox) 

stal lakierowana 
(opcja inox) 

Szerokość stołu (mm) 650 650 650 
Długość stołu (mm) 2 x 1400 2 x 1600 2 x 2000 
Średnica walca (mm) 84 84 84 
Rozwarcie walców  (mm) 0,2 - 60 0,2 - 60 02 - 60 

Panel sterowania 
ekran dotykowy 50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

ekran dotykowy 50 programów 
szybkie programowanie 

programowanie sekwencyjne 

ekran dotykowy 50 programów 
szybkie programowanie 

programowanie sekwencyjne 
Kolorowy ekran dotykowy opcja  opcja opcja 
Tryb pracy automatyczny / manualny automatyczny / manualny automatyczny / manualny 
Wariator prędkości standard standard standard 
Prędkość taśmy (cm/s) 20 - 100 20 - 100 20 - 100 
System "stress free" opcja opcja opcja 
Stacja walców tnących opcja opcja opcja 
Automatyczny posypywacz mąki opcja opcja opcja 
Moc (kW) 1,5 1,5 1,5 
Zasilanie TRI 380 V+T+N 
Wymiary (cm) 3317 x 1110 3717 x 1110 4517 x 1110 
Waga (kg) 300 320 350 
 
 
 



 
 
 
                              
                     WALCARKA AUTOSMART                                                                                                                                   
 

 
 

MODEL                
AUTOSMART 

7014 
AUTOSMART 

7016 
AUTOSMART 

7020 

Konstrukcja inox inox inox 
Szerokość stołu (mm) 700 700 700 
Długość stołu (mm) 1400 + 1600 1600 + 1800 2000 + 2200 
Średnica walca (mm) 84 84 84 
Rozwarcie walców  (mm) 0,2 - 60 0,2 - 60 02 - 60 

Panel sterowania 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

Tryb pracy automatyczny / manualny automatyczny / manualny automatyczny / manualny 
Wariator prędkości standard standard standard 
Prędkość taśmy (cm/s) 20 - 120 20 - 120 20 - 120 
System kontroli szerokości ciasta opcja opcja opcja 
System "stress free" standard standard standard 
Stacja walców tnących opcja opcja opcja 
Automatyczny posypywacz mąki standard standard standard 
Moc (kW) 1,5 1,5 1,5 
Wymiary (cm) 3600 x 1165 4000 x 1110 4800 x 1110 
Waga (kg) 370 400 450 

 
 
 
                           WALCARKA AUTOSMART  123 7000  
 

MODEL                AUTOSMART 123 
7014 

AUTOSMART 123 
7016 

AUTOSMART 123 
7020 

Konstrukcja inox inox inox 
Szerokość stołu (mm) 700 700 700 
Długość stołu (mm) 1400 + 1600 1600 + 1800 2000 + 2200 
Średnica walca (mm) 123 123 123 
Rozwarcie walców  (mm) 0,2 - 60 0,2 - 60 02 - 60 

Panel sterowania 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

Napęd ustawienia walców standard stamdard standard 
Tryb pracy automatyczny / manualny automatyczny / manualny automatyczny / manualny 
Wariator prędkości standard standard standard 
Prędkość taśmy (cm/s) 20 - 120 20 - 120 20 - 120 
System kontroli szerokości ciasta opcja opcja opcja 
System "stress free" standard standard standard 
Stacja walców tnących opcja opcja opcja 
Automatyczny posypywacz mąki standard standard standard 
Moc (kW) 4,4 4,4 4,4 
Wymiary (cm) 3740 x 1265 4160 x 1265 4540 x 1265 
Waga (kg) 650 680 710 

 
 

 



 
 
 

                       WALCARKA AUTOSMART  123 8000 
 
 

MODEL                AUTOSMART 123 
8016 

AUTOSMART 123 
8020 

Konstrukcja inox inox 
Szerokość stołu (mm) 800 800 
Długość stołu (mm) 1600 + 1800 2000 + 2200 
Średnica walca (mm) 123 123 
Rozwarcie walców  (mm) 0,2 - 60 02 - 60 

Panel sterowania 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

kolorowy ekran dotykowy 8" 
50 programów 

szybkie programowanie 
programowanie sekwencyjne 

Napęd ustawienia walców stamdard standard 
Tryb pracy automatyczny / manualny automatyczny / manualny 
Wariator prędkości standard standard 
Prędkość taśmy (cm/s) 20 - 120 20 - 120 
System kontroli szerokości ciasta opcja opcja 
System "stress free" standard standard 
Stacja walców tnących opcja opcja 
Automatyczny posypywacz mąki standard standard 
Moc (kW) 4,4 4,4 
Wymiar poczas pracy (cm) 4160 x 1265 4560 x 1365 
Wymiar w stanie spoczynku (cm)   
Waga (kg) 700 760 
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