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Instrucţiune de utilizare 

ZDROBITOR MANUAL DE STRUGURI  
CU ACCESORII PENTRU FRUCTE 

 

UTILIZARE: 
 Se foloseşte în gospodării la zdrobirea fructelor (mere), pentru obţinerea băuturilor 
alcoolice sau hrănirea animalelor, daca folosim setul de role cu cutite (fig.2); sau pentru 
obtinerea mustului daca folosim setul de role de zdrobire (fig.1). 
CARACTERISTICI TEHNICE: 

- Productivitate:    aproximativ 200 kg / h. 
- Dimensiuni de gabarit:   850 x 550 x 340. 
- Capacitate cuvă:    15 l 

 
PĂRŢI COMPONENTE: 

1. Cuvă alimentare – tablă inox.  
2. Suport aşezare – protejat. anticoroziv prin vopsire cu pulberi. 
3. Manivelă antrenare. 
4. Roti angrenare – poliamidă. 
5. Role de zdrobire – poliamidă (un set pentru struguri si unul pentru fructe) 

 

 
    Fig.1         Fig.2 
FUNCŢIONARE: 
           Zdrobitorul se livreaza cu setul de role pentru zdrobire fructe. Daca se doreste utilizarea 
celuilalt set de role, se va proceda asfel: 

- se desfac suruburile care prind cuva, se scoate cuva; 
- se desfac splinturile de la rotile de angrenare si se trag rotile de pe axe; 
- se desfac cele 2 piulite de la traverse, de pe aceeasi parte  si se trage suportul 

longitudinal  de pe axe; 
- se scot cele 2 seturi de role, se inlocuiesc cu celelalte si se monteaza la loc zdrobitorul,  

in sens invers, fixand sub cuva rama de inox (care are aceleasi gauri de prindere ca si 
cuva) si care este numai pentru zdrobitorul de struguri.  

      
Atentie! Suportul longitudinal, din teava dreptunghiulara, se va monta cu gulerul bucsei 
spre interior. 

- se va monta manivela pe axul lung al zdrobitorului cu ajutorul surubului si piulitei; 
Se va avea grijă la montarea cuvei ca poziţia manivelei de antrenare să fie în partea 
dreaptă şi la rola dinspre utilizator astfel încât prin rotire în sensul acelor de ceasornic 
rolele să prindă fructele între ele (conform figurii). 
 
–  Se amplasează zdrobitorul deasupra unui vas cu capacitate minim 50 L (butoi, putină) 
în care să se colecteze fructele zdrobite.  
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–  Se alimentează cuva cu mere, respectiv struguri. 
– Se învârte de manivelă. Prin rotirea manivelei, fructele sunt tocate şi zdrobite cu 
ajutorul cuţitelor şi a rolelor de zdrobire. 
 
Dacă în timpul funcţionării se blochează rolele, se roteşte în sens invers manivela 

1 – 2 rotaţii. 
 

 
ATENŢIE  

– Nu se vor introduce în zdrobitor corpuri dure sau părţi lemnoase. 
– Nu se va introduce mâna în cuva de alimentare în timpul rotirii manivelei. 
– După fiecare utilizare se curăţă zdrobitorul. 

 
 
 




