
Wfa bry ce cia stek, co go dzi nę, wy -
ra bia się, for mu je, pie cze, chło -
dzi i pa ku je ty sią ce wy ro bów

cu kier ni czych. Sze ro kie prze no śni ki trans -
por tu ją wy pie ki z miej sca na miej sce.
Ciast ka w pro ce sie pro duk cji są prze no szo -
ne na wał ki, któ re po cie nia ją cia sto, a na -
stęp nie na ukła dar ki, gdzie go to we her bat -
ni ki są ukła da ne je den obok dru gie go.
W mię dzy cza sie ciast ka pie cze się w pie -
cach o dłu go ści po cią gu me tra – ty sią ce
her bat ni ków na raz. To per fek cyj na syn -
chro ni za cja wy ma ga ją ca du że go do świad -
cze nia, któ re fir ma Po lin, ma ją ca swo ją sie -
dzi bę w We ro nie, zdo by wa od 1929 r.
Pierw sze pie ce tu ne lo we Po lin po wsta wa-
ły już w la tach 30. XX wie ku. Obec nie pie-
ce i ma szy ny z We ro ny, ze wzglę du na ich
wy so ką ja kość i wy daj ność są wy ko rzy sty -
wa ne na ca łym świe cie w pro duk cji cia stek,
chle ba i słod kich wy pie ków. Fir ma pro jek -
tu je i pro du ku je uni ka to we roz wią za nia,
któ re za pew nia ją wy so ką wy daj ność, cią -
głość dzia ła nia, a tak że opty ma li za cję cza-
su i kosz tów.

4000 ki lo gra mów her bat ni ków 
na go dzi nę

Sys te my z We ro ny są wy ko rzy sty wa ne
rów nież w Azji. To tam fir ma zbu do wa ła
nie daw no li nię pro duk cyj ną, któ ra pro du -
ku je oko ło 4000 ki lo gra mów her bat ni ków
na go dzi nę, 24 go dzi ny na do bę, sie dem
dni w ty go dniu. Aby li nia by ła nie za wod -

na, fir ma Po lin do jej pro duk cji uży wa tyl -
ko nie za wod nych i wy trzy ma łych kom po -
nen tów. W przy pad ku au to ma ty za cji opie -
ra się na wie dzy spe cja li stycz nej fir my Au -
to ma tion Sys tem Srl.

To fir ma, któ ra ma sie dzi bę rów nież
w We ro nie i od 1999 ro ku pro jek tu je i pro -
du ku je opro gra mo wa nie i roz wią za nia
sprzę to we dla au to ma ty ki prze my sło wej,
w tym dla sys te mów do pie cze nia Po lin.

Kom po nen ty fir my Lapp

Au to ma tion Sys tem za le cił współ pra cę
z fir mą Lapp w za kre sie sys te mów po łą -
czeń. Spe cja li ści od au to ma ty ki, wspól nie
z spe cja li sta mi Lapp za pro jek to wa li sys tem
oka blo wa nia dla no wej li nii pro duk cyj nej.
Sys tem skła da się z trzech czę ści: 60 me -
trów prze wo du zo sta ło umiesz czo ne w ma -
szy nie kształ tu ją cej ciast ka, 104 me try
prze wo du za sto so wa no w pie cu tu ne lo -
wym, a 150 me trów w ukła dzie chło dze nia.
Oprócz prze wo dów ste ru ją cych Ölflex oraz
sys te mu kon fek cjo no wa nych prze wo dów
Ölflex Con nect, fir ma Lapp do star czy ła
kom plek so we roz wią za nia trans mi sji da -
nych dla sie ci prze my sło wych. Pa kiet skła -
dał się z na stę pu ją cych ele men tów: prze -
wo dów do trans mi sji da nych Ether li ne
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Przewody marki Lapp
w systemach firmy Polin 
Fir ma Ing. Po lin E. C. S. p. A. jest świa to wym pro du cen tem sys te mów do pro duk cji cia stek i chle -
ba. W za kre sie oka blo wa nia, od wie lu lat Po lin po le ga na pro duk tach, do świad cze niu i spe cja li -
stycz nej wie dzy fir my Lapp.

Przełączniki sieciowe Etherline Access wraz z patchcordami Lapp

Wło ski pro du cent pie ców do wy pie ku cia stek, fir ma Po lin, wy ko rzy stu je roz wią za nia fir my Lapp



Cat. 5 dla sie ci prze my sło wej Pro fi net, pa -
su ją cych złą czy prze my sło wych Epic Da ta
RJ45 i M12, prze wo du kro so we go Ether li -
ne oraz prze my sło wych prze łącz ni ków sie -
cio wych Ether li ne Ac cess U0 5T i U0 8T.

– Po le ci li śmy fir mę Lapp ja ko do staw cę,
po nie waż by li śmy prze ko na ni, że ja kość
i sze ro ki asor ty ment jej pro duk tów z pew -
no ścią speł nią spe cjal ne wy ma ga nia fir my
Po lin w tym pro jek cie – mó wi Mas si mo
Urba ni, wła ści ciel Au to ma tion Sys tem. 

– Lapp jest wła ści wym part ne rem z wie-
lu po wo dów: po pierw sze fir ma jest zna na
z wy so kiej ja ko ści i dłu go wiecz no ści swo ich
pro duk tów. W przy pad ku uszko dze nia
prze wo du do cho dzi do za trzy ma nia sys te -
mu, czy li wy rzu ce nia ton cia sta lub przy pa -
lo nych her bat ni ków – na to nie moż na so-
bie po zwo lić. Po nad to fir ma Lapp by ła
w sta nie za ofe ro wać nam kom plek so we roz -
wią za nia, w tym rów nież dla prze my sło wej
trans mi sji da nych – a to wszyst ko z jed ne -
go źró dła i przy wy so kim po zio mie wie dzy
o pro duk tach i roz wią za niach. Przy wy bo -
rze od po wied nich kom po nen tów pro wa dzi -

li śmy licz ne kon sul ta cje, a to też dla nas do -
dat ko wa war tość – do da je Urba ni. 

We dług Urba ni, ko lej ną du żą za le tą by-
ło do ko ny wa nie za ku pów on li ne oraz krót -
kie ter mi ny do staw. Roz sze rzo ne cer ty fi -
ka ty (IEC / EN, UL / UR, CSA, EAC) gwa -
ran to wa ły rów nież na tych mia sto wą zdol -
ność ope ra cyj ną w róż nych za sto so wa -
niach w prze my śle spo żyw czym.

– Ści sła współ pra ca na szych eks per tów
z klien ta mi i part ne ra mi to pod sta wa.
Klien ci mu szą być za do wo le ni z na szej
współ pra cy. Po szu ki wa nie od po wied niej ja -
ko ści po łą czy ło Po lin, Sys tem Au to ma tion
i Lapp w tym trud nym pro jek cie, a na sze
kom plet ne roz wią za nia w dzie dzi nie ko mu -
ni ka cji prze my sło wej zro bi ły wra że nie na
klien tach – pod su mo wał Mar co Ar to li,
Pro duct Ma na ger w Lapp Ita lia.

Opra co wa no na pod sta wie
ma te ria łów fir my Lapp
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tel.: (71) 330 63 00
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R E K L A M A

W przypadku automatyzacji Polin opiera się na wiedzy specjalistycznej firmy Automation System Srl

W fa bry ce cia stek, co go dzi nę wy ra bia się, for mu je, pie cze i pa ku je ty sią ce wy ro bów cu kier ni czych


