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 Od lewej: Maciej Lewandowski – Regionalny Kierownik
Sprzedaży w . rmie Jackowski Sp. z o.o. i Jarosław Kowal-
ski – kierownik działu transportu i logistyki w Piekarni 
Dana Sp. J. 

Zakład Piekarsko-Ciastkarski „Dana” Sp.J. Danuta 
i  Ryszard Szypowscy w Ozorkowie powstał w  1991  r., 
w miejscu piekarni PSS Społem. ZPC Dana jest � rmą 
rodzinną, której właściciele swoją działalność wykonują 
z pasją, a produkcję pieczywa traktują jako misję, mając 
zawsze na uwadze dobro i zadowolenie klienta.

Początkowo niewielki zakład, stopniowo rozwijał się roz-

szerzając asortyment produkowanego pieczywa oraz liczbę 

odbiorców. Już po sześciu latach działalności i zdobyciu uzna-

nia na lokalnym rynku, � rma nawiązała współpracę z siecią 

sklepów „Biedronka”. Wysokie wymagania jakościowe i  lo-

gistyczne stawiane przez odbiorcę sieciowego spowodowały 

konieczność rozbudowy zakładu oraz gruntowną moderniza-

cję parku maszynowego. Trwa ona nieprzerwanie, a w latach 

2008-2013 uległa znacznemu przyspieszeniu. Zakład rozbu-

dowano, uzyskując dodatkowe 1000 m2 powierzchni produk-

cyjnej i wyposażono w całkowicie nowy park maszynowy, co 

umożliwiło zastosowanie nowoczesnych technologii produk-

cji pieczywa, gwarantujących zachowanie wysokiej jakości 

produkcji oraz jej powtarzalności.

W zakładzie wprowadzono system HACCP (System Ana-

lizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli). Pracownicy 

to w 80% wychowankowie � rmy, którzy są świadomi zagro-

żeń jakie mogą występować w cyklu produkcyjnym, a także 

są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracy. Prawidłowość 

działania systemu HACCP oraz przestrzeganie jego procedur 

potwierdzają wysokie oceny przeprowadzonych okresowych 

audytów.

W  zakładzie łączy się nowoczesną technologię z  trady-

cyjnymi metodami wypieku – mówi współwłaściciel � rmy 

Dana, Ryszard Szypowski. Do produkcji wszystkich chlebów 

stosujemy jedynie naturalny zakwas, bez użycia substancji  

konserwujących. Używamy najwyższej jakości surowców, 

a nasze wyroby od lat odznaczają się wyjątkowymi walorami 

smakowymi oraz wysoką, zawsze powtarzalną jakością.

Firma za swoje osiągnięcia zdobyła wiele nagród: m.in.

zajęła I  miejsce w  Konkursie Piekarskim Targi Rolne

„W sercu Polski” 2012 w kategorii pieczywo razowe 

za chleby razowe z dodatkami; ma także „Certy� kat 

Wiarygodności Biznesowej” oraz certy� kat „Rzetel-

na Firma”, które uwiarygodniają ją w oczach kontra-

hentów. 

Chcąc dostarczać pieczywo najwyżej jakości, 

ostatnio zakupiono automatyczną linię krojąco-

-pakującą � rmy HOBA. Korzystając z  doświadczeń 

� rmy JACKOWSKI Sp. z  o.o., za pośrednictwem 

Macieja Lewandowskiego (Regionalnego Kierowni-

ka Sprzedaży w  � rmie JACKOWSKI Sp. z  o.o.), pa-

rametry maszyn zostały dobrane indywidualnie do 

potrzeb piekarni. Nie mogliśmy w pełni wykorzystać 

mocy produkcyjnych zakładu przez „wąskie gardło”, 

którym był ostatni etap produkcji – krojenie i pako-

wanie. Początkowo parametr wydajności był najważ-

niejszy, w trakcie użytkowania maszyn okazało się, że 

linia HOBA spełnia znacznie więcej funkcji. Maszyny, 

o wydajności do 3600 szt./godz., obsługują tylko trzy 

osoby, a  tak trudny do automatycznego pokrojenia 

i spakowania chleb baltonowski można, dzięki wyjąt-

kowej wydajności maszyn, wypiec później, zachowu-

jąc jego świeżość. Krajalnica jest niezwykle uniwer-

salna i sprawdza się przy krojeniu chleba pszennego, 

mieszanego i żytniego. Duża tolerancja (do +/- 4 cm) 
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 Automat krojąco-pakujący HOBA o wydajności 3600 bochenków/godzinę.

w krojeniu chleba o różnej długości zapobiega prze-

rwom w krojeniu. Chleb pokrojony nożami taśmowy-

mi nie jest poszarpany, jest skrojony do samej „piętki”, 

która ma szerokość kromek i nie odpada. Proces kro-

jenia i pakowania skrócony został o kilka godzin.                                           

Cała linia składa się z trzech maszyn wyproduko-

wanych przez  holenderską  � rmę HOBA: krajalnicy 

HSA-2, automatycznej pakowaczki HBS i  transpor-

tera klipsującego HTA-15S.

Krajalnica HSA-2 wyposażona jest w  łatwe do 

wymiany noże ósemkowe z wysokimi i gęsto rozsta-

wionymi zębami o  długiej żywotności. Podawanie 

produktu odbywa się za pomocą taśmy transportu-

jącej. Boczne pasy transportujące, wraz z  górnym,  

gwarantują krojenie chleba o  różnych kształtach. 

System oliwienia noży, za pomocą dyszy natrysko-

wej, pozwala na krojenie chleba z większą zawarto-

ścią wody. Możliwe jest także wyposażenie maszyny 

w system płynnej regulacji grubości kromki, a także 

podział bochenka na pół.

Automatyczna pakowaczka HBS wyposażona 

jest w  system czterech popychaczy, które transpor-

tują i  wkładają chleb do woreczka. Wysoka jakość 

maszyny pozwala na jej zastosowanie do pakowania 

różnego typu chleba i  bułek, a  boczny transporter 

załadowczy umożliwia również pakowanie niepo-

krojonych produktów z  pominięciem krajalnicy. 

Pakowaczka wyposażona jest w  automatyczny sys-

tem wymiany woreczków, a  całą pracę linii można

koordynować za pomocą panelu dotykowego.

Ryszard Szypowski

Prezes Zarządu

Maciej Lewandowski

Regionalny

Kierownik Sprzedaży

Transporter klipsujący HTA-15S to ostatni element linii 

odpowiedzialny za zamknięcie woreczka klipsem. System 

dwóch napinaczy szczotkowych pozwala na odpowiednie 

naciągnięcie woreczka. Wewnątrz klipsownicy znajduje się 

pompa próżniowa do usuwania nadmiaru powietrza z  wo-

reczka. Maszyna ma również termiczną drukarkę daty, któ-

ra dzięki prostej budowie, pozwala na szybką jej zmianę. Na 

końcu transportera znajduje się długi stół odbiorczy, dzięki 

któremu pieczywo nie spada na podłogę, gdy pracownik na 

chwilę odejdzie od maszyny.   

Inwestycja w linię automatyczną o dużej wydajności oka-

zała się dla Piekarni Dana bardzo opłacalna. Przy wykorzy-

stywaniu urządzeń w górnym zakresie wydajności (ok. 3360 

szt./godz.) maszyny sprawują się wzorowo. Chleb pokrojony 

i zapakowany przez te urządzenia odpowiada wymaganiom 

odbiorców, a  dzięki skróceniu czasu pracy uzyskano kilka 

wolnych etatów, które przydały się w innej części produkcji. 

Maszyny HOBA użytkowane są od połowy 2014 r. Bardzo do-

bra współpraca z � rmą Jackowski zaowocowała w ostatnim 

czasie nowymi zakupami w  postaci przemysłowej dzielarki 

do chleba GLIMEK model SD300XL i  dzielarki do chleba 

GLIMEK model SD180, które również spełniają oczekiwania 

piekarni.

Transporter 
klipsujący 
HTA-15S

Pakowaczka HBS

Krajalnica HSA-2


