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SZŐLŐZÚZÓ gépkönyv
Előszó
Tisztelt Vásárlónk !
Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. Által gyártott
hobbi célú munkaeszközök felhasználóinak népes táborában.
Reméljük Ön is megelégedéssel használja majd termékeinket,
márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és
hozzájárul azok jobbá tételéhez.
Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az üzembe
helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa el, mert
az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása
üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását
okozhatja.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a
garancia elvesztését vonja maga után.
Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges tanáccsal
szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét, eszközét minél
előnyösebben használhassa, munkáját megkönnyítse.
Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka, kérjük
őrizze meg, ha elvész, pótlásáról gondoskodjék. A gép
esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni !
E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről, hogy
az Ön dolgát könnyebbé és gyorsabbá tehessük a jövőben is.
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Eszközeinkkel kapcsolatban kérje boltjaink szaktanácsát, vagy
keressen fel minket a füzet végén jelzett címeken. Ugyanitt
tájékozódhat egyéb termékeinkről is (kapálógépek, adaptereik,
egyéb gépek, újdonságok).
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat
olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A
leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a
SZENTKIRÁLY KFT. a felelősséget nem vállalja.
A gép felhasználási területe:
Szőlőzúzóinkat szőlőbogyók préselésére, magtörés
nélküli zúzásra ajánljuk. Használható egyéb lédús gyümölcsök
zúzására is, ha a gyümölcs magmérete a gép állítható határain
belül marad.
Műszaki adatok
Megnevezés
Hosszúság (mm)
Szélesség (mm)
Magasság (mm)
Súly (kg)
Garatméret (liter)
Zúzóhenger távolság (mm)
Teljesítmény (kg/óra)
Munkaterület max. (nöl.)
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SZ-01
960
520
460
11
15
2-8
150
100

SZ-02
1000
520
360
13
20
2-8
220
250
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Műszaki leírás:
A szőlődaráló garatjába öntött szőlő, vagy gyümölcs a
két – egymással szemben forgó – zúzóhenger között áthaladva
a szőlődaráló alján távozik. A zúzóhengerek közötti távolság
egyszerűen állítható a csapágyházak fellazításával és
elmozdításával. Ez készülhet acéllemezből és műanyagból is.
A hengerek tengelye egy-egy műanyag fogaskereket
tartalmaz, melyek állandó kapcsolatban vannak egymással.
Ez biztosítja az ellentétes forgást. A hajtott tengely egy kézi
hajtókarban végződik.

Általános és biztonsági előírások:
- A szőlődarálót csak a javasolt adapterhez lehet
kapcsolni. Más típusú adapterrel nem használható, mert
meghajtása és teljesítménye csak a javasolt eszközzel
működik megfelelően.
- A gépet csak szakképzett, felnőtt személy kezelheti.
- Használat előtt ellenőrizze a csavarkötéseket (fellazulás
ellen), szemrevételezéssel a mechanikai állapotot –
sérülés szempontjából !
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Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a gép
megfelelő
műszaki
állapotban
van.
Hibás,
tartozékhiányos
géppel
dolgozni
TILOS
és
BALESETVESZÉLYES!
Ha üzem közben bármi rendellenességet észlel, a
munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell
keresni!
Amennyiben
gépe
meghibásodott,
javíttassa
szakszervizben.
Házilagos szereléssel ne foglalkozzon, mivel az a
jótállás elvesztésével és balesetveszéllyel járhat.
Idegen alkatrészek beépítése nem javasolt, mert az, az
üzemszerűtől eltérően működhet!
Amennyiben szükséges és lehetőség van rá, a gépet le
kell rögzíteni, így az nem borulhat fel használat közben
sem.
Üzemeltetés során ügyeljen arra, hogy hirtelen
mozdulatnál az egység megbillenhet, és leesve
balesetet, valamint anyagi kárt okozhat!
SOHA NE NYÚLJON A SZŐLŐDARÁLÓBA! A
megmozduló
zúzóhengerek
sérülés
és
balesetveszélyesek!
Ügyeljen arra, hogy nem őrölhető tárgy a garatba,
fogaskerekek közé ne kerülhessen! Befeszülő tárgyak a
műanyag alkatrészek töréséhez vezethetnek!

Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás:
A szőlődarálót egy kádra, vagy hordóra tegye fel.
Győződjön meg arról, hogy használat közben nem eshet le és
nem billenhet meg a szerkezet, valamint a hajtókart
akadálymentesen körbe lehessen forgatni.
Az SZ-02-es típusú szőlőzúzóhoz kapcsolható bogyózó
adapter is. Bővebben lásd a Bogyózó adapter gépkönyvét!
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A ledarálandó gyümölcsöt a garatba kell tölteni. A
hajtókart forgatva a ledarált szőlő – gyümölcs –és lé a gép alá
helyezett edénybe kerül.
A szőlődaráló karbantartása a következően zajlik:
- Tisztítsuk meg – szennyeződéstől függően –
mosószeres vagy sima vízzel a szerkezet minden
alkatrészét, úgy hogy esetleges növényi hulladék ne
száradjon rá.
- A súrlódó és festetlen fém alkatrészeket vékony rétegű
olajjal kenje le, hogy a korrodációt elkerülje. A
lepattant, sérült festékréteget pótolja. Ne alkalmazzon
egészségre ártalmas festéket!
- Tisztítsa után a gép állapotát ellenőrizni kell. Fellazult
csavarok, mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell
javítani. A javítást bízza szakszervizeinkre! A jótállás
ideje alatt a nem szakszervizben javított gép jótállása
megszűnik!
A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen
van feltüntetve. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel
legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.
Tartozékjegyzék:
1 db. gépkönyv
1 db. jótállási jegy
Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetők:
SZENTKIRÁLY KFT.
7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/472-222, 472-223, 472-224
Telefax: 73/472-225
E-mail: szentkir@t-online.hu
Homepage. www.szentkiraly-tiller.hu
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