Zdrobitor desciorchinator cu motor Lore
Enologia/Grifo model LGCSR3/DMC

Avantaje
USOR DE FOLOSIT
Necesita putere minima pentru a fi utilizat si doar in 3 pasi se poate asambla
pentru a fi gata de utilizare. Robust, perfect pentru utilizare casnica.

99,98% REZULTATE CONSTANTE
Separa cu succes ciorchinii de strugurii si le colecteaza in lateral. Sucul, pulpa
zdrobita, coaja si samburi sunt toate stranse impreuna sub concasor.

CAPACITATE DE LUCRU RIDICATA
Proceseaza peste 1500 kg de struguri pe ora, reducand foarte mult munca.

VIN DE CALITATE SUPERIOARA
Valturile sunt usor distantate una de alta pentru zdrobirea numai a boabelor de
struguri, lasand samburii intregi (intacti). Astfel, vinul nu va fi modificat de taninul
din miezul samburilor.

VALTURI REGLABILE
Aceasta caracteristica va ofera o mare flexibilitate in ceea ce priveste reglarea in
functie de marimea semintei

INTRETINERE USOARA
Perfect proiectat pentru intretinere usoara, curatare si spalare.

Desciorchinator struguri cu zdrobire,cu motor, cu cuva si carcasa emailate,
prevazut cu ax melcat conducator pentru struguri ce are in zona rolelor palete
pentru a facilita impingerea strugurilor catre acestea.
Odata ce strugurii au fost asezati in cuva, axul melcat ii va conduce in zona rolelor
de zdrobire, paletele axului vor impinge strugurii in interiorul rolelor, astfel incat
acestea vor realiza prima operatie, zdrobirea. Dedesubtul cuvei se va produce
urmatoarea operatie, separarea boabelor zdrobite si a mustului de ciorchini, care
vor fi evacuati in partea opusa motorului prin rotatia axului cu palete.
Boabele zdrobite impreuna cu mustul rezultat vor cadea gravitational prin orificile
cu diametrul de 22 mm ale cilindrului din inox plasat sub cuva, in cada sau butoiul
pe care se sprijina dispozitivul.
Capacitate maxima: 1.500 kg/ora
Echipare
Cuva acoperita cu vopsea in camp electrostatic, de dimensiuni 900 x 500mm
Role de teflon de diametru 220 mm (distanta dintre role este reglabila)
Cilindru perforat din inox, echipat in interior cu un ax cu palete pentru
evacuarea ciorchinilor curatati de boabe.
Motor 220V, 1 CP

Role de teflon de diametru 220 mm (distanta dintre role reglabila) cu
palete ce ajuta la zdrobirea strugurilor

Sistem de reglare a distantei dintre role

Acest model are în cuva de recepție a strugurilor un snec ce aduce
strugurii în zona de zdrobire.

Cilindru perforat din inox, echipat în interior cu un ax cu palete pentru
evacuarea ciorchinilor curatati de boabe.

