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1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O STROJI 

 

1.1 Popis zariadenia a prevádzky 

 
 
 
Mlynkoodstopkovač s motorom  Mod. DMA je stroj na spracovanie hrozna, navrhnutý 

a vyrobený pre použitie v malých a stredných pivniciach. Odstrapenie sa vykonáva za účelom 

dosiahnutia lepšej kvality vína. 

Modely v tomto návode sa líšia len použitým materiálom, lakovanej alebo nerezovej ocele; 

názvy modelov v katalógu sú nasledujúce: 

 

a·       Mlynkoodstopkovač s motorom lakovaný  (DMA) 

b·       Mlynkoodstopkovač s motorom poloinox (DMAI) 

 

  

  

 

Stroj sa skladá z nakladacieho zásobníka, ktorá prijíma hrozno sa podrobí 

odizolovane a tlačí hrozno do dvoch valcov a dolnej  časti, kde vďaka svojmu pohybu 

rotácie, ostrie z hriadeľa odstrapovača - oddeľuje hrozno od stoniek. Bobule, cez 

otvory v mriežke umiestnené vo vnútri rámu stroja spadajú do kontajnera . 

Hriadeľ odstrapovač je konštruovaný tak, aby počas jeho skrutkovitého pohybu, bol 

zabezpečený čistý výjazd zo stroja. 

  

 

 

a b 
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Na vrchole zásobníka by mala byť umiestnená ochranná dodané kazeta, aby sa 

zabránilo prístupu  hornej končatiny k zóne pôsobenia závitovky a valčekov. 

Stroj musí byť umiestnený na kontajneri pre zber , ako je popísané v 5. kapitole. 

 

° Všetky zmeny prevádzkových podmienok zariadenia, a to ako z 
hľadiska vykonávaných operácií a spracovaných materiálov, je 
nutné považovať za nový start-up podľa smernice 98/37/ES, a 
preto trba zbaviť výrobcu od zodpovednosti. 

 

1.2 Technické informácie a  identifikácia stroja 

 
Základné vlastnosti stroja životného prostredia a ktoré vyžaduje pre správnu funkciu 
sú uvedené v tabuľke 1. 
 

Max.rozmery stroja  Výška. 600 mm Šírka. 600 mm Dlžka. 900 mm 

Hmotnosť 26 kg 

  

Rozmer násypky 900x500 mm 

Priemer alum.valcov 220 mm 

  

Výkon/hod. 1000 kg 

  

Teplota 5°C ÷  45°C 

  

 

 

 

 -  -  

  

  
 

 

  

 



 

Tipo Documento 
Manuale uso e manutenzione Diraspatrice DMC-DMCSI-DMCI 

Data Attivazione 
15/03/2002 Pagina 

4 di 6 Nome File 
manual DMA,DMAI.doc 

Revisione 
0 

 

 

2. INŠTALÁCIA 
 

 

 

 

2.1 Príprava pre inštaláciu 

Pred inštaláciou zariadenia je nutné posúdiť vhodnosť miesta, kde má byť 

umiestnené. To sa rozumie, že toto hodnotenie musí brať do úvahy špecifické 

podmienky v posudzovanom mieste, niektoré dôležité opatrenia všeobecnej povahy, 

sú nasledujúce. 

Použité nádoby musia mať tvar a rozmery, ktoré by mohli zabezpečiť stabilitu stroja. 

Vzdialenosť medzi opornými bodmi nesmie byť väčšia ako 850 mm (obr. 3). 

Pre umiestnenie stroja musíme zvoliť výšku zaistitujúcu nedostupnosť slimákov a 

valčekov na spodnej časti zásobníka. V tomto ohľade sa za predpokladu, že 

použijete ohrannnú kazetu majú byť upevnené trubky  pomocou skrutiek do 

kontajnera.  

Vzhľadom k tomu, že kryt má výšku 450 mm, musí horný koniec byť vo výške nie 

menšej ako 1600 mm. 

                             min 850                                                                  min 1600 
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Prevádzka a pracovný cyklus 

 

 

Dajte hrozno do násypky,  prostredníctvom slimákov, sú vedené v roliach, kde 

drvenie prebieha. Akonáhle stlačíte strapec prejde tam, kde je odstrapovač, ktorý 

rozdeľuje  bobule od stonky izolovane. Stonky opúšťajú zadnú čast stroja, zatiaľ čo 

bobule, prechádzajú otvormi siete, a sú pripravené k fermentácii. 

 

 

 

4.1 Náhradné diely 

 

 

 

 

Oceľová lakovaná/nerezová/ násypka  Výška. 380 mm Šírka. 500 mm Dlžka. 900 mm 

Prevodné ozubené kolá 3 ks 

Drtiace valce plastové 2 ks 

Kľuka na ručné točenie 1 ks 

Upevňovacie pozinkované lišty 2 ks 

Sada upevňovacích skrutiek,matíc  

Nerezový perforovaný bubon na 1 ks 

odstrapenie 1 ks 

Prevodová reťaz 1 ks 

Odstrapovacia hriadeľ/mlátič/ 1 ks 
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                                "ES" vyhlásenie o zhode 

                                (Smernica 98/37 ES, príloha II, bod) 
 

Ako výrobca, spoločnosť 

 

Stroje na výrobu víma P. S.n.c. 

Marchetti Giordano & C. 

Via Mantova, 1. 

Piadena 26034 (ČR) 

Taliansko 

                                                   prehlasuje, že 

 

  Stroj:          Mlynkoodzrňovač ručný                                            

Model:                                                   DMA, DMAI 
Rok výroby:                                            2012 
 
v súlade s 98/37/EC (strojové zariadenie) 
 
v súlade s nasledujúcimi normami: 
 
UNI EN 292/1/2/3 (1991)        Bezpečnosť strojových zariadení. Základné pojmy           
,                                               všeobecné zásady pre dizajn. 
UNI EN 294 (1993)                  Nebezpečné vzdialenosti na zabránenie                                                                                       
nebezpečenstva pásma pre  dosah na  horné končatiny. 
UNI EN 418 (1992)                 Bezpečnosť strojových zariadení. Zariadenie na 
núdzové zastavenie, funkčné aspekty. Konštrukčné princípy. 
UNI EN 954-1 (1996)               Bezpečnosť strojových zariadení. Časti riadiacich  
systémov vzťahujúce sa k bezpečnosti. Všeobecné zásady pre dizajn. 
UNI EN 1037 (1995)                Bezpečnosť strojových zariadení. Ochrana pred 
neočakávaným štartom. 
UNI EN 1050 (1996)                Bezpečnosť strojových zariadení. Zásady hodnotenia 
rizík. 
  

Toto vyhlásenie "ES" vyhlásenie o zhode bolo pripravené, ako je popísané v prílohe 
II smernice 98/37 ES. Všetky zmeny vykonané na stroji bez povolenia výrobcu stráca 

toto vyhlásenie platnosť 
 

Piadena (CR), Taliansko 15. Marca 2002 

 

                                                                           Právny zástupca: 

  


