
MLÝNKOODSTOPKOVAČ
ENO

LAKOVANÁ / NEREZOVÁ NÁSYPKA RUČNÍ



POPIS STROJE
Ruční mlýnek na hrozny, kombinovaný s zařízením pro odstopkování hroznů je vyroben 
ze železa, na které je nanesen neškodlivý epoxidový lak. Mlýnek je určen k drcení 
moštových hroznů. Při drcení višní a třešní se připouští rozdrcení pecek i při seřízení 
válců na maximální vzdálenost.
Tento mlýnek, provádí dva pracovní úkony. Mačkání, které se provádí válci umístěnými 
ve skříni. Odstopkování, které spočívá v oddělení bobulí od stopek hroznu.

TECHNICKÉ PARAMETRY
Průměrný výkon …………….….. 1000 - 1200 kgh-1
Výška …………………….………………… 690 mm
Násypné hrdlo ………..….…. 1100 x 500 x 600 mm
Délka mačkacích válců …………………….. 220 mm
Celková délka …………………………….. 1210 mm
Hmotnost ……………………….…………….. 40 kg

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Nevhodné použití a nesprávná údržba stroje mohou způsobit poškození. Dbejte prosím 
na následující bezpečnostní předpisy, abyste předešli případným úrazům.
POUZITÍ: Stroj nesmí používat děti a nepovolané, nezkušené osoby. Během provozu 
nesmí obsluha rukama manipulovat ve vnitřním prostoru násypky, pod kryty stroje, ani 
na výstupu odstopkovací hřídele.
PŘEMÍSTĚNÍ: Přemístění ručního mlýnkoodstopkovače hroznů musí provádět dvě 
dospělé osoby. Stroj nazvednou po uchopení obou konců podpůrných trubek, které jsou 
po stranách stroje.

NÁVOD NA OBSLUHU
Při práci musí být ruční mlýnkoodstopkovač postaven na kádi, nádrži nebo na stojanu. 
Stroj musí být položen tak, aby stonky hroznů, které vycházejí ze stroje, padaly mimo 
nádrž. Nádrž nebo podstavec musí stát na rovné ploše.
Hrozny sypeme svrchu do násypky stroje. Podávací šnek natlačí hrozny nad oba válce, 
které je rozdrtí a pustí do spodního oddílu stroje. Kruhovým pohybem lopatkového 
pohonu odstopkovací hřídele se oddělí stonky od hroznů. Bobule propadnou děrami 
síta do kádě spolu s drtí a moštem. Spirálovým pohybem odstopkovací hřídele vytlačují 
lopatky stonky do výstupu ze stroje.
Obsluha nesmí rukama manipulovat ve vnitřním prostoru nálevky, na spodní straně 
stroje ani ve výstupním otvoru pro stonky, aby nedošlo k poranění.
Nastavení válců: po uvolnění šroubové matice podpěr je možno nastavit vzdálenost 
mačkacích válců.

OBVYKLÁ ÚDRŽBA
MAZÁNÍ: Před použitím vkápněte olej do mazacích otvorů silkonových pouzder 
mačkacích válců. Po sezóně nakonzervovat převodový řetěz.

ČIŠTĚNÍ: Sejmeme ochrannou skříňku, vytáhneme síto a mlýnek pečlivě umyjeme a 
usušíme. Stroj chráněný před prachem a vlhkostí uskladníme. Doporučujeme obnovovat 
ochranné nátěry.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které 
se zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné 
výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech. Všechny použité 
materiály jsou
recyklovatelné.


