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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα συσκευασία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες συνοδευμένες από τα σχέδια ή/και σχήματα που είναι αναγκαία για την 
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των Θλιπτηρίων-Απορραγιστηρίων. 
Επιπλέον, καθορίζει τους κανόνες ασφαλείας τους οποίους πρέπει να τηρεί το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το μηχάνημα. 
Αυτή η συσκευασία προορίζεται για: Υπεύθυνους του εργοστασίου ή του τμήματος· προσωπικό υπεύθυνο για την εγκατάσταση· 
προσωπικό-χειριστές του μηχανήματος· προσωπικό υπεύθυνο για τη συντήρηση 

Απαγορεύεται η λειτουργία και επισκευή του μηχανήματος από άτομα που δεν έχουν διαβάσει και 
κατανοήσει τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο συνιστά 
αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και πρέπει να είναι διαθέσιμο για να ανατρέχετε σε αυτό γρήγορα και 
εύκολα. Το εγχειρίδιο πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλο μέρος, όπου θα προστατεύεται από τυχόν 
φθορές. Συγκεκριμένα: 
 

• να το τοποθετείτε σε καθαρό και στεγνό μέρος, και να ενημερώνετε για τη θέση αυτή όλο το 
προσωπικό για το οποίο προορίζεται το παρόν εγχειρίδιο 

 
• μην επιχειρείτε να ξαναγράψετε μέρος του εγχειριδίου. 

 
 
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ 
ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ 
ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 
Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα, θα πρέπει να διαβάσετε όσα αναφέρονται ρητώς στο εγχειρίδιο, και θα 
πρέπει να τηρείτε τους κανόνες που αναφέρονται στο παρόν μαζί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία 
αναφορικά με την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων. 
Τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος, γι’ αυτό απαιτείται η μέγιστη 
προσοχή όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Επιπλέον, η τοποθέτηση του θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου σε μέρος με υγρασία, 
ενέχει κινδύνους για τυχαίες ηλεκτρικές εκκενώσεις που προκαλούνται από τις ηλεκτρικές επαφές του κινητήρα. 
 
Συνεπώς, η Enoitalia s.r.l. αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση: 

• Ακατάλληλων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση του μηχανήματος 
• Ακατάλληλων συνθηκών περιβάλλοντος στις οποίες λειτουργεί το μηχάνημα 
• Μη εφαρμογής των κανόνων εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης, που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο 
• Χρήσης του μηχανήματος από ακατάλληλο και μη καταρτισμένο προσωπικό 
• Μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων του μηχανήματος 

Οι μοναδικοί προορισμοί χρήσης που προβλέπονται για το μηχάνημα είναι αυτοί που υποδεικνύονται ρητώς στο 
εγχειρίδιο. Η Enoitalia s.r.l. αποποιείται κάθε ευθύνη για χρήσεις του μηχανήματος διαφορετικές από τις προβλεπόμενες. 



 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

4.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

• Το θλιπτήριο-απορραγιστήριο που σας παρέχεται, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την επεξεργασία του 
προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο 

• Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου και πριν το θέσετε σε λειτουργία, πρέπει να 
διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 

• Μην ενεργοποιείτε το θλιπτήριο-απορραγιστήριο εάν μία ή περισσότερες ετικέτες προειδοποίησης έχουν 
καταστραφεί ή λείπουν 

• Μην ενεργοποιείτε το θλιπτήριο-απορραγιστήριο εάν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, και 
αν δεν έχουν τοποθετηθεί τα παρεχόμενα συστήματα προστασίας 

• Μην πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης, αποσυναρμολόγησης και καθαρισμού πριν σταματήσει εντελώς το 
μηχάνημα και αφού έχετε αποσυνδέσει τις ηλεκτρικές συνδέσεις για μερικά λεπτά 

• Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα αν οι ηλεκτρικοί κινητήρες, ή η δομή του έχουν ρωγμές. Ελέγχετε 
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία είναι σωστά στερεωμένα και, εάν χρειάζεται, 
σφίξτε τα ξεβιδωμένα μπουλόνια/παξιμάδια 

• Ελέγξτε αν η τάση του κυκλώματος με την οποία έχει συνδεθεί ο πίνακας ελέγχου των κινητήρων είναι ίδια με αυτή 
που προβλέπεται για την καλωδίωση των κινητήρων 

• Μην επιχειρείτε να θέσετε σε λειτουργία έναν υπερθερμασμένο κινητήρα. Αφήνετε τον κινητήρα να κρυώσει σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 

• Χρησιμοποιείτε μόνο εξειδικευμένο προσωπικό για να θέτει σε λειτουργία, να καθαρίζει και να συντηρεί το 
μηχάνημα 

• Μην εκκινείτε τους κινητήρες εάν δεν περιστρέφονται ελεύθερα τα περιστρεφόμενα στοιχεία 
• Χρησιμοποιείτε εξάρτυση για την ανύψωση του μηχανήματος και να βεβαιώνεστε ότι είναι κατάλληλη για το βάρος 
που θα ανυψώσει 

• Πλένετε το μηχάνημα μόνο με προϊόντα μη τοξικά και κατάλληλα για τρόφιμα 
• Το παρόν φυλλάδιο πρέπει να συνοδεύει πάντα το μηχάνημα, και απαγορεύεται κάθε τύπος αναπαραγωγής, έστω και 
μερικής. 

 
4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το θλιπτήριο-απορραγιστήριο είναι ένα μηχάνημα το οποίο προορίζεται για τη σύνθλιψη και τον απορραγισμό των σταφυλιών, 
ιδανικό για τη χρήση σε μικρομεσαίες οιναποθήκες. 
Τα μοντέλα στα οποία αναφέρεται το παρόν εγχειρίδιο διαφέρουν αποκλειστικά στη χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται 
(βερνικωμένο ατσάλι, ανοξείδωτο ατσάλι) και στην ωριαία παραγωγή, ενώ η λειτουργία είναι πανομοιότυπη σε όλα αυτά τα 
μοντέλα 

Το μηχάνημα αποτελείται από τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία: 
1) χοάνη φόρτωσης, στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται ο κοχλίας μετακίνησης των σταφυλιών μέσα στο ζεύγος κυλίνδρων 

και διαδοχικά στο δίχτυ απορραγισμού. 
2) κύλινδροι για τη σύνθλιψη των σταφυλιών, με ανοξείδωτο ελατήριο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους κυλίνδρους 

ενεργώντας στο ειδικό παξιμάδι. 
3) δίχτυ απορραγισμού, το οποίο επιτρέπει τον διαχωρισμό των ρωγών σταφυλιού από τους μίσχους, μέσω της περιστροφής 

του άξονα απορραγισμού. Οι ρώγες σταφυλιού που έχουν διαχωριστεί και ο χυμός που προέκυψε από τη σύνθλιψη των 
κυλίνδρων συλλέγονται στη λεκάνη που βρίσκεται κάτω από το μηχάνημα και η οποία διαθέτει βίδα μετακίνησης. 

4) έξοδος μίσχων: οι μίσχοι διαχωρίζονται και πέφτουν στο ακρινό μέρος του μηχανήματος. Πρέπει να απομακρύνετε μόνο 
τους μίσχους που έπεσαν κάτω, και όχι αυτούς που αποθηκεύτηκαν στα ελάσματα εκκένωσης του μηχανήματος. Για να 
απομακρύνετε τους τελευταίους πρέπει να σταματήσετε το μηχάνημα, να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική πρίζα από το ρεύμα 
και να προχωρήσετε στην εξαγωγή. 



ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΜΜΕΝΟ 
 
 
 
5) ηλεκτρικός κινητήρας που διαθέτει πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης, καλώδιο και βύσμα (στη 

μονοφασική έκδοση). Η ηλεκτρική εγκατάσταση του χρήστη πρέπει οπωσδήποτε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της 
ισχύουσας νομοθεσίας, και θα πρέπει να έχετε υπόψη τη μέγιστη προβλεπόμενη απορρόφηση ρεύματος του μηχανήματος 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1 Περιγραφή θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου (στην εικόνα το μοντέλο ENO15) 

 
 

Στην κορυφή της χοάνης πρέπει να τοποθετείται το κιβώτιο προστασίας από ατυχήματα, που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Η 
εν λόγω προστασία είναι απαραίτητη για την εμπόδιση της πρόσβασης των άνω άκρων στην περιοχή δράσης του κοχλία και των 
κυλίνδρων. 
Το μηχάνημα πρέπει να τοποθετείται επάνω σε ένα δοχείο για τη συλλογή των ρωγών και στου χυμού. 

Το Θλιπτήριο-Απορραγιστήριο προορίζεται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή των ακόλουθων εργασιών: 
• σύνθλιψη των σταφυλιών μέσω του ζεύγους κυλίνδρων 
• διαχωρισμός των ρωγών από τους μίσχους μέσω του διχτυού και του άξονα του απορραγιστηρίου 

Προτείνεται να διεξαγάγετε μια αξιολόγηση της καταλληλότητας του χώρου στον οποίο έχει τοποθετηθεί το μηχάνημα, 
αξιολογώντας: αν το μηχάνημα είναι εύκολα προσβάσιμο από κάθε πλευρά και συγκεκριμένα το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης που 
βρίσκεται στον ηλεκτρικό κινητήρα· αν υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον ενός μέτρου γύρω από το μηχάνημα, και ότι το 
μηχάνημα δεν δημιουργεί εμπόδια κατά τη μετακίνηση των φορείων ή άλλων μέσω μεταφοράς· επαληθεύετε αν το δάπεδο στο 
οποίο θα τοποθετηθεί το μηχάνημα είναι σε θέση να αντέξει το βάρος με πλήρες φορτίο και ότι δεν έχει κλίση μεγαλύτερη από το 
10%· ότι η έκθεση στον θόρυβο του μηχανήματος κατανέμεται ανάμεσα στους χειριστές έτσι ώστε να παραμένει στα όρια που 
προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς· η θερμοκρασία, η υγρασία και τα μαγνητικά πεδία, είναι τέτοια που να μην 
δημιουργούν ζημιές στο μηχάνημα και να εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του· αν ο φωτισμός είναι κατάλληλος για την βέλτιστη 
διεξαγωγή των εργασιών. 

 
 
 
Ενδεχόμενες μεταβολές των συνθηκών χρήσης του μηχανήματος, είτε όσον αφορά τα προϊόντα που επεξεργάζονται 
ή τις εργασίες που πραγματοποιούνται, απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη εφόσον νοούνται ως νέα 
θέση σε λειτουργία στα πλαίσια της Οδηγίας 98/37/ΕΚ 

Προστατευτικό 
περίβλημα 
απορραγιστηρίου 

Χοάνη φόρτωσης 

Προστατευτικό περίβλημα 
κινητήρα

Έξοδος μίσχων 

Σωλήνας στήριξης 

Κύλινδροι Έξοδος ρωγών και χυμού 

Στήριγμα ρύθμισης κυλίνδρων Ηλεκτρικός κινητήρας 
Κιβώτιο προστασίας από ατυχήματα 



 
5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η κίνηση των γραναζιών μετάδοσης και του κινητήρα να προστατεύονται από ειδικά 
περιβλήματα, που εμποδίζουν την άμεση επαφή. Επιπλέον, το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα κιβώτιο προστασίας από 
ατυχήματα (εικόνα 2) το οποίο πρέπει να εγκαθίσταται για να εμποδίζει την ακούσια επαφή με το περιστρεφόμενο στοιχείο 
(κοχλίας), αλλά όχι την εκούσια εισαγωγή άκρων ή εξαρτημάτων, εφόσον πρέπει να επιτρέπει να περνά το προϊόν. 

 
Απαγορεύεται η εισαγωγή άκρων ή εξαρτημάτων όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. 

Ο εργοδότης ή ο υπεύθυνος της εταιρείας που χρησιμοποιεί το μηχάνημα, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν ότι όλο το προσωπικό 
που είναι υπεύθυνο για τη χρήση του θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου είναι ενημερωμένο σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που 
σχετίζονται με τη χρήση του μηχανήματος, και πρέπει να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εγγυηθεί η 
ασφαλής χρήση του. 
Συγκεκριμένα, πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι: 

• δεν πραγματοποιήθηκαν λαθροχειρίες ή τροποποιήσεις στο μηχάνημα 
• το μηχάνημα χρησιμοποιείται για τη χρήση που προβλέπεται από το παρόν εγχειρίδιο 
• ότι το μηχάνημα τηρεί την αρχική διαμόρφωση 
• ότι τηρούνται οι κανόνες πρόληψης ατυχημάτων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αυτοί που 

υποδεικνύονται ρητώς στο παρόν εγχειρίδιο 

Από μια ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση του θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου προέκυψε ότι οι αρχές είναι οι 
ακόλουθες (ανάλυση που διεξήχθη με βάση την Οδηγία περί Μηχανημάτων 98/37/ΕΚ). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Εικόνα 2 Υποδείξεις κινδύνων και προφυλάξεις 

ΜΗΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ 
ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΜΗΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΕ 
Ή ΡΥΘΜΙΖΕΤΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ 

Γάντια υποχρεωτικής 
προστασίας

Υποδήματα υποχρεωτικής 
ασφαλείας 



 
5.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

 
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα πλήκτρο έκτακτης ανάγκης το οποίο επιτρέπει την άμεση στάση της διάδοσης 
ρεύματος στον κινητήρα. 

Προβλέπονται δύο συστήματα έκτακτης ανάγκης:  

για τον τριφασικό κινητήρα υπάρχει: 

 

 

 

 

για τον μονοφασικό κινητήρα υπάρχει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Σύνθλιψη ή/και ή 
κοπή των άνω άκρων 

Κοχλίας μετακίνησης 
Κύλινδροι θλιπτηρίου 
Άξονας 
απορραγιστηρίου 
Όργανα μετάδοσης 
κίνησης 

Μην μετακινείτε τα συστήματα προστασίας 
Σταματήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το ηλεκτρικό βύσμα από το δίκτυο. Για 
οποιαδήποτε εργασία συντήρησης και καθαρισμού. 
Μην πραγματοποιείτε επεμβάσεις επισκευής με το μηχάνημα σε κίνηση. 

Σύνθλιψη των κάτω 
άκρων 

Πτώση από το 
μηχάνημα 

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά υποδήματα πρόληψης ατυχημάτων 
Βεβαιωθείτε για τη σταθερότητα του μηχανήματος, συγκεκριμένα για ό,τι 
αφορά την τοποθέτηση σε κάδους συλλογής συνθλιμμένων σταφυλιών (βλ. 
παράγραφο τοποθέτησης) 

Ηλεκτροπληξία λόγω 
επαφής με 
εξαρτήματα που 
τροφοδοτούνται με 
ηλεκτρική ενέργεια. 
Κίνδυνος πυρκαγιάς 

Ηλεκτρικός 
κινητήρας 

Ελέγχετε αν η τάση δικτύου συμμορφώνεται με ό,τι αναγράφεται στην ετικέτα 
του κινητήρα 
Ελέγχετε την ακεραιότητα των ηλεκτρικών καλωδίων 
Προστατεύετε τον ηλεκτρικό κινητήρα από την υγρασία 
Αναθέτετε τις εργασίες επισκευής της ηλεκτρικής εγκατάστασης αποκλειστικά 
σε καταρτισμένο προσωπικό 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Γενική σύνοψη των κινδύνων ατυχήματος 

1) Ένα ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο στάσης 

2) Ένα ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο εκκίνησης 

3) Ένα ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο 
στάσης έκτακτης ανάγκης 

1) Ένα ΚΟΚΚΙΝΟ πλήκτρο 
στάσης έκτακτης ανάγκης 

2) Ένα ΠΡΑΣΙΝΟ πλήκτρο 
εκκίνησης 

Εικόνα 3 Ηλεκτρική εγκατάσταση έκτακτης ανάγκης 



 
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
6.1 . ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Το Θλιπτήριο-απορραγιστήριο παρέχεται συσκευασμένο και στο εσωτερικό του θα βρείτε: 1 εγχειρίδιο οδηγιών, 1 
θλιπτήριο-απορραγιστήριο πλήρες ήδη συναρμολογημένο, εξοπλισμένο με καλώδιο τροφοδοσίας και ηλεκτρικό βύσμα Schuko 
(στη μονοφασική έκδοση), 1 κιβώτιο προστασίας από ατυχήματα. 
 
Αφού αποσυσκευάσετε το μηχάνημα, ελέγξτε για την ακεραιότητα του μηχανήματος και, αν χρειαστεί, ενημερώστε τον 
προμηθευτή για τυχόν εμφανή ελαττώματα. Αποστείλετε γραπτή ενημέρωση στην εταιρεία Enoitalia s.r.l. εντός 15 ημερών από 
την παραλαβή του μηχανήματος σχετικά με τα ελαττώματα που εντοπίσατε. 
Ελέγξτε αν το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της παραγγελίας. 

Κατά την εξαγωγή του μηχανήματος, τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας για τη μετακίνηση των εμπορευμάτων. 
Αν χρησιμοποιείτε αυτόματα μέσα ανύψωσης, προσέξτε την ισορρόπηση των βαρών. Εάν πραγματοποιείτε 
χειροκίνητα τη μετακίνηση, βεβαιωθείτε ότι ανυψώνετε το μηχάνημα με τον ειδικό σωλήνα στήριξης 

Πραγματοποιείτε τη διάθεση των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
 
 

6.2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 
Κατά την τοποθέτηση του θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα όσα υποδεικνύονται παραπάνω 
σχετικά με την επιλογή και την καταλληλότητα του χώρου και, επίσης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την 
επιλογή του δοχείου επάνω στο οποίο θα τοποθετήσετε το μηχάνημα. 

Το ύψος στο οποίο θα τοποθετηθεί το μηχάνημα θα πρέπει να είναι τέτοιο που θα εμποδίζει τον χειριστή να έχει πρόσβαση με τα 
άνω άκρα στον κοχλία και στους κυλίνδρους που είναι τοποθετημένοι στο εσωτερικό της χοάνης φόρτωσης. 

Για τον σκοπό αυτό υπενθυμίζεται ότι είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να εγκαταστήσετε το κιβώτιο προστασίας από 
ατυχήματα επάνω στο μηχάνημα σύμφωνα με την παράγραφο 4.2, εφόσον το κιβώτιο συνιστά αναπόσπαστο 
μέρος του μηχανήματος και παρέχεται με τον βασικό εξοπλισμό για την ασφάλειά του 

Λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του κιβωτίου, αφού τοποθετήσετε το μηχάνημα, το άκρο του κιβωτίου πρέπει να απέχει 
τουλάχιστον 1600mm από το έδαφος. 

 
 
 
 
ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 Σύστημα 
συναρμολόγησης του κιβωτίου 
προστασίας από ατυχήματα 



 
7. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

 

Φροντίστε να πλύνετε όλο το μηχάνημα για να απομακρυνθούν τυχόν κατάλοιπα της επεξεργασίας και η σκόνη που έχει 
συσσωρευτεί στην επιφάνεια, προσέχοντας να μην βραχούν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και να έχετε αφαιρέσει το καλώδιο 
τροφοδοσίας από τη γραμμή. 
Αφού ολοκληρώσετε το πλύσιμο, συνεχίστε με την εγκατάσταση του κιβωτίου προστασίας από ατυχήματα (όπως υποδεικνύεται 
στην εικόνα 1 και 4). 
Σε περίπτωση που βραχούν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, στεγνώστε τα αμέσως καλά πριν πραγματοποιήσετε την εκκίνηση του 
θλιπτηρίου-απορραγιστηρίου. 
 
 

8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
 

Πριν συνδέσετε το βύσμα του κινητήρα στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση του κινητήρα που αναγράφεται στην 
ετικέτα αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου. 

Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του μηχανήματος επιτρέπεται μόνο εάν συνδεθεί με μια αποτελεσματική 
εγκατάσταση γείωσης, η οποία θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς περί 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

Ο έλεγχος και η ενδεχόμενη εγκατάσταση των κατάλληλων ηλεκτρικών στοιχείων πρέπει να πραγματοποιούνται 
από καταρτισμένο προσωπικό. 

Δεν συνιστάται η χρήση πολλαπλών πριζών ή προσαρμογέων· όταν καταστεί υποχρεωτική η χρήση τους, θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, τηρώντας το όριο 
παροχής ρεύματος και μέγιστης ισχύος. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό καλώδιο διατομής 1,5 mm για 
επεκτάσεις έως 20 m και διατομής 2,5 για μεγαλύτερα μήκη. 
 
 
9 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ 

 
 
Πριν πραγματοποιήσει την εκκίνηση, ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που 
παρακωλύουν τη φυσιολογική κίνηση των μηχανικών οργάνων και κυρίως, να βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται 
κανένας κοντά στα όργανα που τίθενται σε κίνηση· συγκεκριμένα, ότι κανείς δεν έχει τα χέρια του, τους 
βραχίονες ή άλλα μέρη του σώματός του κοντά στο στόμιο εκκένωσης μίσχων ή στο εσωτερικό του κιβωτίου. 
Επίσης, θα πρέπει να ελέγξει αν η τάση του κινητήρα αντιστοιχεί σε αυτή του δικτύου. Να επιβεβαιώσει ότι όλα τα 
συστήματα προστασίας έχουν εγκατασταθεί στο μηχάνημα. Να επιβεβαιώσει ότι το πλήκτρο στάσης έκτακτης 
ανάγκης λειτουργεί σωστά. 

Σε περίπτωση που σ’ αυτόν τον προκαταρκτικό έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή αποτυχίες στους ελέγχους, σταματήστε το 
μηχάνημα, αποσυνδέστε το βύσμα από το ηλεκτρικό δίκτυο, προειδοποιήστε τον υπεύθυνο του τμήματος ή, ενδεχομένως, την 
προμηθεύτρια εταιρεία ή την Enoitalia s.r.l. 
Σε περίπτωση που ο προκαταρκτικός έλεγχος είναι επιτυχής, ενεργήστε ως εξής: 

• πατήστε το πλήκτρο στον πίνακα ελέγχου του ηλεκτρικού κινητήρα και το μηχάνημα θα τεθεί σε κίνηση 
• φορτώστε τα τσαμπιά των σταφυλιών μέσω του κιβωτίου προστασίας από ατυχήματα 
• το μηχάνημα προχωρά στη μετακίνηση των τσαμπιών προς τους κυλίνδρους και στη συνέχεια προς το δίχτυ 

απορραγισμού. Τα απορραγισμένα και συνθλιμμένα σταφύλια θα πέσουν στο δοχείο συλλογής και οι μίσχοι θα βγούνε 
από το πίσω μέρος του μηχανήματος στο εξωτερικό του δοχείου. 

• για να σταματήσετε το μηχάνημα πατήστε το κόκκινο πλήκτρο έκτακτης ανάγκης 
• για να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα, αφού ξεμπλοκάρετε το πλήκτρο έκτακτης ανάγκης, πατήστε τον μοχλό 

κλεισίματος και ανοίξτε τον διακόπτη. Πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης. 



 
Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία μια επέμβαση στο εσωτερικό του σώματος του μηχανήματος (εμφράξεις ή ξένα σώματα), 
ενεργήστε ως εξής: 
1. Σβήστε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
2. Με τη βοήθεια ενός εργαλείου αφαιρέστε το ξένο σώμα και, αν χρειαστεί, ανοίξτε το μηχάνημα 
3. Κλείστε ξανά όλα τα εξαρτήματα που ενδεχομένως ανοίξατε και επαναλάβετε όλες τις εργασίες που προβλέπονται για την 
εκκίνηση. 

 

Απαγορεύεται η εισαγωγή άκρων ή εξαρτημάτων όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. 
 
 

10. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μετά από τη χρήση του μηχανήματος και, σε κάθε περίπτωση, στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, θυμηθείτε να διακόψετε τη 
σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας κλείνοντας τον γενικό διακόπτη και αφαιρώντας το βύσμα από την πρίζα. 
Αυτή η εργασία είναι υποχρεωτική για να αποτρέπετε την τυχαία εκκίνηση του μηχανήματος, η οποία μπορεί να προκαλέσει είτε 
ζημιές στο μηχάνημα ή τραυματισμούς στους ανθρώπους. 
Αφού αφαιρέσετε το βύσμα από το ηλεκτρικό δίκτυο, προχωρήστε στο πλύσιμο για να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα της 
επεξεργασίας, προσέχοντας να μην βρέξετε τα ηλεκτρικά στοιχεία. 
Για καλύτερο πλύσιμο θα πρέπει να ανοίξετε το μηχάνημα και να αφαιρέσετε το δίχτυ απορραγισμού 
Μόλις ολοκληρώσετε το πλύσιμο, αν το μηχάνημα θα πρέπει να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα 
πρέπει να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες εργασίες λίπανσης: 

• Λιπάνετε όλες τις αλυσίδες και τα κινούμενα όργανα 
• Λιπάνετε τα γρανάζια, τα στηρίγματα των εδράνων και τα στηρίγματα από τεφλόν 
• Λιπάνετε τους κυλίνδρους σύνθλιψης 
• Λιπάνετε τον κοχλία τροφοδοσίας και τον άξονα απορραγισμού. 

 
Η ακριβής εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που προαναφέρονται, επιτρέπει την παράταση της διάρκειας ζωής των στοιχείων 
που υπόκεινται σε φθορά. Για να βελτιώσετε τη διαχείριση των εν λόγω εργασιών, προτείνεται να καταγράφετε τις ημερομηνίες 
επέμβασης συντήρησης και την περιγραφή της επέμβασης που πραγματοποιήθηκε. 

 
 
 
 
Όλες οι επεμβάσεις συντήρησης πρέπει να διεξάγονται από καταρτισμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή 
απευθείας από την Enoitalia s.r.l. Να χρησιμοποιείτε λιπαντικά προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για να 
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 

 
 
 

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του ηλεκτρικού κινητήρα. Σε περίπτωση ανάγκης, απευθυνθείτε στον 
προμηθευτή σας ή στην Enoitalia s.r.l. 

Σε περίπτωση εργασιών επισκευής θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα αυθεντικά ανταλλακτικά τα οποία θα προμηθεύεστε από τον 
αντιπρόσωπο ή απευθείας από τον κατασκευαστή 

 
 
 
Η χρήση μη αυθεντικών και μη εξουσιοδοτημένων από την Enoitalia s.r.l. ανταλλακτικών, έχει ως 
αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης και της Δήλωσης Συμμόρφωσης του μηχανήματος 



 
11.ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Το μηχάνημα ξεκινά με 
δυσκολία 

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα τροφοδοτείται με τη σωστή τάση δικτύου 
Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ανεπαρκούς διατομής που μπορεί να 
προκαλέσουν πτώσεις τάσης 
Ελέγξτε την τάση των ιμάντων μετάδοσης μέσω του ειδικού ρυθμιστή 

Το μηχάνημα δεν ξεκινά Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το ηλεκτρικό βύσμα και ότι δεν έχουν καεί οι 
πυκνωτές 

Οι ρώγες δεν συνθλίβονται Βεβαιωθείτε ότι τα γρανάζια μετάδοσης είναι ακέραια και καλά στερεωμένα στον 
άξονα του κυλίνδρου 
Ρυθμίστε την απόσταση ανάμεσα στους κυλίνδρους με την ειδική βίδα ρύθμισης 
που βρίσκεται στο στήριγμα 

Ο κοχλίας της λεκάνης 
συλλογής δεν μετακινείται 

Ελέγξτε την αλυσίδα μετάδοσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 5 Ρυθμιζόμενοι κύλινδροι 
 

12.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
Στην ετικέτα που είναι τοποθετημένη στο μηχάνημα αναγράφονται οι πληροφορίες αναγνώρισης του παραγωγού και του 
μηχανήματος 
 

 ENO 15 
Διαστάσεις LxPxH mm 1210x600x630 
Βάρος 54 kg 
Ωραία παραγωγή kg/h 2000 
Διαστάσεις χοάνης σε mm 900x500 
Διαστάσεις κυλίνδρων σε mm 220 
Ηλεκτρικός κινητήρας 0,75 KW (1,0 HP) 
Ταχύτητα κινητήρα 1400 rpm 
Τάση και ηλεκτρική συχνότητα 230V -50 Hz 
Θερμοκρασία λειτουργίας 4C°-50 C° 

 
Θόρυβος: Leq A-σταθμισμένο 78,9-83,8 db. (στοιχεία σε εξωτερικό περιβάλλον σε συνήθεις συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με 
τη μέθοδο που υποδεικνύει το πρότυπο UNI 7712) κάτω από τα όρια που προβλέπει ο κανονισμός 2006/42 ΕΟΚ (<85dB) 
 

Βίδα ρύθμισης κυλίνδρων 



 
13. ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγύηση καλύπτει το μηχάνημα για τους πρώτους δώδεκα μήνες από τη θέση σε λειτουργία. Σε περίπτωση μη 
άμεσης χρήσης, η εγγύηση καλύπτει έως δεκαοκτώ μήνες από την ημερομηνία παράδοσης και, στη συνέχεια λήγει. 

Η εγγύηση δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά του μηχανήματος που γίνεται υπ’ ευθύνη του αγοραστή και λήγει σε περίπτωση 
χρήσης που δεν συμμορφώνεται με όσα υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο. 
Η επισκευή πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις μας στο Cerreto guidi, (FI)· δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά η οποία είναι υπ’ 
ευθύνη του αγοραστή. 
Από την εγγύηση εξαιρούνται, επιφέροντας διακοπή κάθε υποχρέωσης, τα ελαττώματα που προκύπτουν από: 

• Εσφαλμένη εγκατάσταση 
• Λαθροχειρία στο μηχάνημα 
• Έλλειψη εμπειρίας, παράλειψη συντήρησης, μη έγκαιρη επισήμανση των ελαττωμάτων. 
• Μη τήρηση όσων προβλέπονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. 
• Επισκευή από προσωπικό που δεν έχει λάβει εξουσιοδότηση από την Enoitalia s.r.l. 
• Ζημιές στη μεταφορά, οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ελαττώματα κατασκευής ή συσκευασίας. 
• Επεμβάσεις εγκατάστασης και τοποθέτησης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διαφορετικές από τις υποδείξεις που 

αναφέρονται στο εγχειρίδιο και στην ετικέτα του κινητήρα. 
• Δαπάνες και κίνδυνοι μεταφοράς σε περίπτωση αποστολής του μηχανήματος σε εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής 

εξυπηρέτησης. 
• Ηλεκτρικά στοιχεία. 
• Αναλώσιμα υλικά και δαπάνες τακτικής συντήρησης που αναφέρονται στο προαναφερθέν εγχειρίδιο. 

Η εγγύηση δεν επεκτείνεται όσον αφορά την υποχρέωση αποκατάστασης ζημιών σε αντικείμενα ή τραυματισμών ανθρώπων ως 
αποτέλεσμα της χρήσης του προϊόντος μας, ακόμη και σε περίπτωση θραύσης ή ελαττώματος. 
Τυχόν αθέτηση τήρησης των συμφωνηθέντων όρων πληρωμής επιφέρει την άμεση διακοπή ισχύος των υποχρεώσεων της 
εγγύησης. 
Όλες οι ενδεχόμενες ενστάσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται από τον αγοραστή εντός 8 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, 
γραπτώς, στην ENOITALIA s.r.l. 
Παρακράτηση κυριότητας, όπως προβλέπουν τα άρθ. 1523-1524 και τα ακόλουθα του Α.Κ.· η μεταβίβαση της κυριότητας των 
προϊόντων-αντικείμενο της πώλησης θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής του συμφωνηθέντος 
ποσού. Αρμόδιο δικαστήριο για οποιαδήποτε αντιδικία ενδεχομένως προκύψει εκτός της παρούσας σύμβασης, είναι το 
δικαστήριο της Φλωρεντίας. Ακόμη και στην περίπτωση ξένων πολιτών ή εμπορεύματος που προμηθεύτηκε στο εξωτερικό, 
τυχόν αντιδικίες θα ρυθμίζονται από την ιταλική νομοθεσία. 
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Έτος κατασκευής: 2009 

 
 
 
Η υπογράφουσα εταιρεία του παρόντος ΔΗΛΩΝΕΙ υπό δική της ευθύνη ότι το μηχάνημα στο οποίο αναφέρεται η 
παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές: 

• Της οδηγίας 98/37/ΕΚ (οδηγία περί μηχανημάτων) και τις ακόλουθες τροποποιήσεις και εθνικές 
διατάξεις που εφαρμόζονται. 

• Της οδηγίας 2006/95/ΕΚ (οδηγία περί χαμηλής τάσης) και τις εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται. 
• Της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) και τις εθνικές 

διατάξεις που εφαρμόζονται. 
 
Το μηχάνημα συμμορφώνεται, επιπλέον, με τα Εναρμονισμένα Πρότυπα: UNI EN : 349, 954/1, 

1050, 547-1-2-3, 894-1-2-3, 953, 981, 10051-2-3-4-5, 1037 UNI EN ISO: 3744, 7000, 12100-1-2, 11202, 11688-1-2, 
14121-1, 13857, 1186 Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές CEI EN 60204/1, UNI 45020, 60447, 60447 Πρότυπα 
και εθνικές τεχνικές προδιαγραφές: UNI ISO 1819, UNI ISO 7149, UNI 7544. 
 
 
 
Cerreto Guidi 01/03/2009 

Ο Υπεύθυνος παραγωγής  

Falorni Fabio 


