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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 του 
απορραγιστηρίου-θλιπτηρίου της ENOITALIA. 
Επιπλέον, καθορίζει τους κανόνες ασφαλείας τους οποίους πρέπει να τηρεί το προσωπικό που είναι 
υπεύθυνο για το μηχάνημα. 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 
Απαγορεύεται η λειτουργία και επισκευή του μηχανήματος από άτομα που δεν έχουν διαβάσει και 
κατανοήσει τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 
 
 
 
 

Δήλωση συμμόρφωσης CE 
 

Δήλωση συμμόρφωσης CE 
στα πλαίσια της Οδηγίας ΕΟΚ 89/392 και 

των ακόλουθων τροποποιήσεων 
 
 

Η υπογράφουσα Εταιρεία 
ENOITALIA s.r.l. με εταιρική έδρα στην οδό Via Prov.Pisana, 162 Cerreto Guidi (Fi) ως 
κατασκευαστής και πωλητής του μηχανήματος 
 
Cerreto Guidi 01/04/2008 
 
δηλώνει υπό ατομική της ευθύνη ότι το μηχάνημα 
ΑΠΟΡΡΑΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΘΛΙΠΤΗΡΙΟ μοντ. JOLLY 40 ARS 
 
 

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και προστασίας της υγείας σύμφωνα με την 
Οδηγία ΕΟΚ 98/27/ΕΚ, 73/23/ΕΟΚ, 89/336/ΕΟΚ 
 
καθώς και με τις απαιτήσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΟΚ: 2006/95 πρώην 
72/23/ΕΟΚ (που εγκρίθηκε στην Ιταλία με τον Νόμο 791 της 18/10/1977), 89/336/ΕΟΚ και 
92/31/ΕΟΚ (που εγκρίθηκε στην Ιταλία με το Νομοθετικό Διάταγμα 476 της 04/12/1992) 
200/14 ΕΟΚ 

 
 

Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις προαναφερθείσες Οδηγίες, έγινε παραπομπή στα εξής: 
Εναρμονισμένα πρότυπα UNI EN: 
12100/1/2, 294, 349, 418, 953, 954/1, 1037, 1050 
Πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές CEI EN 60204/1 
Πρότυπα και εθνικές τεχνικές προδιαγραφές: 
UNI 9450, UNI 9456, UNI ISO 1819, UNI ISO 7149, UNI 7544 

 

Ο Υπεύθυνος παραγωγής  

Falorni Fabio 



 

2. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
 
 
1.1 ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
• Το απορραγιστήριο-θλιπτήριο που σας παρέχεται, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 
επεξεργασία του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

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

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

• Μην ενεργοποιείτε το Απορραγιστήριο-θλιπτήριο εάν τα συστήματα προστασίας που παρέχονται 
δεν έχουν τοποθετηθεί ή λείπουν. 

• Μην θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα εάν οι ηλεκτρικοί κινητήρες ή/και ο σκελετός του 
μηχανήματος παρουσιάζουν φθορές. 

• Ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο αν τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία είναι σωστά 
στερεωμένα και, εάν χρειάζεται, σφίξτε τα ξεβιδωμένα μπουλόνια/παξιμάδια. 

• Ελέγχετε εάν η τάση δικτύου με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο πίνακας ελέγχου είναι η 
προβλεπόμενη από την καλωδίωση των κινητήρων. 

• Χρησιμοποιείτε εξάρτυση για την ανύψωση του μηχανήματος και να βεβαιώνεστε ότι είναι 
κατάλληλη για το βάρος που θα ανυψώσει. 

• Μην εκκινείτε τους κινητήρες εάν δεν περιστρέφονται ελεύθερα τα περιστρεφόμενα στοιχεία και 
ελέγχετε αν οι χειριστές βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από αυτά τα περιστρεφόμενα στοιχεία. 

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

• Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία εάν τα κατασκευαστικά στοιχεία περιστρέφονται με φορά 
αντίθετη από αυτήν που υποδεικνύουν τα βέλη. 

• Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή αποσυναρμολόγησης, σβήστε το 
μηχάνημα και αφαιρέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις. 

• Για να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμησή σας στο μηχάνημα της κατασκευής μας, σας 
προσκομίζουμε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ούτως ώστε να μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε πλήρως το προϊόν, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του. 
Το παρόν φυλλάδιο πρέπει να συνοδεύει πάντα το μηχάνημα, και απαγορεύεται κάθε τύπος 
αναπαραγωγής, έστω και μερικής. 
 
 

3. ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
 



 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ 

Προσοχή 
μηχανικά όργανα 
σε κίνηση 

Απαγορεύεται η 
διεξαγωγή εργασιών 
συντήρησης με το 
μηχάνημα σε λειτουργία 
 



ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 1 
 
 
1) Στόμιο εκκένωσης 
2) Μπροστινοί τροχοί με φρένο 
3) Λεκάνη συλλογής με σύνδεση αντλίας 
4) Σφόνδυλος ρύθμισης ταχύτητας 
5) Συσκευή ένδειξης ταχύτητας 

 
 
 
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2 
 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 
Το μηχάνημα που αγοράσατε, Μοντέλο JOLLY 100 MV και 150 MV, έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για 
τον απορραγισμό και τη σύνθλιψη των σταφυλιών. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημιές στα ηλεκτρικά ή μηχανικά όργανα του 
μηχανήματος οι οποίες ενδέχεται να συμβούν κατά τη μεταφορά, και επομένως, σας συνιστά να 
ελέγχετε την ακεραιότητα της συσκευασίας κατά την παραλαβή του προϊόντος. 
Η κατασκευάστρια εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού προσώπων ή 
πρόκλησης ζημιών σε αντικείμενα ή/και στο μηχάνημα εάν ο χρήστης δεν τηρεί αυστηρά τις 
προειδοποιήσεις του παρόντος φυλλαδίου ή πραγματοποιήσει λαθροχειρία στο μηχάνημα. 
Πριν θέσει το μηχάνημα σε λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει να εκτελεί όλες τις εργασίες που 
περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, και να τις πραγματοποιεί κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. 

 
 
 
 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το μηχάνημα αποτελείται από τα ακόλουθα κατασκευαστικά στοιχεία: 

1) χοάνη φόρτωσης, στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται ο κοχλίας μετακίνησης των σταφυλιών 
μέσα στο δίχτυ απορραγισμού. 

2) δίχτυ απορραγισμού, το οποίο επιτρέπει τον διαχωρισμό των ρωγών σταφυλιού από τους μίσχους, 
μέσω της ταυτόχρονης περιστροφής του διχτυού και του άξονα του τυμπάνου με πτερύγια από 
καουτσούκ. Στο δίχτυ απορραγισμού είναι στερεωμένος ένας κοχλίας ο οποίος επιτρέπει τη 
μεταφορά των ρωγών προς τους κυλίνδρους σύνθλιψης. 

3) Διάδρομος κύλισης με κυλίνδρους: αποτελούμενος από ένα ζεύγος κυλίνδρων τροφοδοσίας από 
καουτσούκ εκτελεί τη λειτουργία της σύνθλιψης των σταφυλιών. Ο βαθμός σύνθλιψης μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τις απαιτήσεις μέσω ειδικών σφονδύλων. Η στερέωση του διαδρόμου κύλισης 
επάνω σε κατάλληλα έδρανα, επιτρέπει τη μετακίνησή του ώστε να επιτρέπει μια επεξεργασία 
χωρίς σύνθλιψη του προϊόντος. 

4) λεκάνη συλλογής μούστου με κοχλία, που επιτρέπει την παραλαβή των απορραγισμένων ρωγών, 
ενδεχομένως συνθλιμμένων, και τις συνοδεύει μέσω ενός κοχλία προς το ρακόρ εξόδου. Στο ρακόρ 
πρέπει να συνδεθεί μια αντλία μετάγγισης. Στα μοντέλα των 1500 Kg/h, η λεκάνη διαθέτει τροχούς 
για να ευνοεί τις εργασίες καθαρισμού. 

5) 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 και να προχωρήσετε στην 
εξαγωγή. 
ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΝΑΜΜΕΝΟ. 

6) Ηλεκτρική εγκατάσταση: είναι ο πίνακας ελέγχου του μηχανήματος, που αποτελείται από ένα 
καλώδιο με βύσμα για τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, από μια διάταξη για τη στάση έκτακτης 
ανάγκης και από έναν διακόπτη για την εκκίνηση του μηχανήματος. Ο πίνακας ελέγχου είναι 
συνδεδεμένος με μια διάταξη ασφαλείας για τη στάση του μηχανήματος για να σταματάει το 
μηχάνημα με το άνοιγμα του καλύμματος. 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 

7) Μεταβολέας ταχύτητας: αποτελείται από έναν μηχανικό μεταβολέα με λουτρό λαδιού ο οποίος 
μέσω ενός ειδικού σφονδύλου που διαθέτει έναν ενδείκτη, επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας 
περιστροφής όλων των μηχανικών οργάνων (κοχλίας τροφοδοσίας, δίχτυ απορραγισμού, άξονας 
τυμπάνου). Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ 
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΑ. 



5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ανυψώστε το μηχάνημα όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Μεταφέρετε το μηχάνημα στον τόπο λειτουργίας και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί ακουμπούν 
εντελώς στο έδαφος. Μπλοκάρετε τους μπροστινούς τροχούς με τα ειδικά φρένα (εικόνα 1 αρ. 2). 
Αφαιρέστε από το μηχάνημα όλα τα υλικά συσκευασίας και φροντίστε για τη διάθεσή τους σύμφωνα με 
τη νομοθεσία. 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%. 
Φροντίστε να πλύνετε όλο το μηχάνημα για να απομακρυνθούν τυχόν κατάλοιπα της επεξεργασίας και 
η σκόνη που έχει συσσωρευτεί στην επιφάνεια. 
Για να πραγματοποιήσετε το πλύσιμο, θα πρέπει να ανοίξετε το μηχάνημα ως εξής: 
1. Ανοίξτε το κάλυμμα ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες στερέωσης και ανυψώνοντάς το μέσω της ειδικής 

χειρολαβής. 
2. Αφαιρέστε το σύστημα προστασίας διαφυγής μίσχων, ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες στερέωσης. 
3. Αφαιρέστε τον άξονα του τυμπάνου και το δίχτυ. Για να ξεμπλοκάρετε τον άξονα, περιστρέψτε τον 

αριστερόστροφα. 
4. Ξεμπλοκάρετε τους κυλίνδρους και ανοίξτε το σώμα σύνθλιψης. 
5. Πραγματοποιήστε την πλύση, προσέχοντας να μην βρέξετε τα ηλεκτρικά μέρη 
6. Μόλις ολοκληρωθεί η πλύση, κλείστε ξανά το μηχάνημα. 
7. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το κιβώτιο προστασίας από ατυχήματα. 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για τον απορραγισμό των σταφυλιών που τοποθετούνται με τη μορφή 
τσαμπιών στο εσωτερικό της χοάνης φόρτωσης. Μέσω ενός κοχλία τροφοδοσίας, τα τσαμπιά 
μεταφέρονται στο εσωτερικό του περιστρεφόμενου κλωβού όπου πραγματοποιείται ο απορραγισμός. Η 
ταχύτητα απορραγισμού ρυθμίζεται ενεργώντας στην κινητήρια διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας μέσω 
του ειδικού σφονδύλου (εικόνα 1 αρ. 4,5). 
Οι μίσχοι αφαιρούνται μέσω του στομίου εξόδου (εικόνα 1 αρ.1), ενώ οι ρώγες μεταφέρονται στο ειδικό 
στόμιο εκκένωσης (εικόνα 1 αρ. 3). Κάτω από το στόμιο εκκένωσης μπορείτε να τοποθετήσετε ή όχι 
τον διάδρομο κύλισης με κυλίνδρους ανάλογα με το αν χρειάζεται να γίνει σύνθλιψη των 
απορραγισμένων σταφυλιών. Τα απορραγισμένα σταφύλια μεταφέρονται στη συνέχεια στο στόμιο 
συλλογής μιας αντλίας για στέμφυλα ή στην ειδική λεκάνη συλλογής στην οποία συνδέεται μια 
αυτοαναρροφητική αντλία. 
 
 

6. ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
 
Προσοχή: 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. Πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, θυμηθείτε να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού στην κινητήρια 
διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας και αν κρίνεται αναγκαίο, προσθέστε λάδι (μην αφήνετε ποτέ την 
κινητήρια διάταξη να λειτουργεί εν ξηρώ· η λειτουργία χωρίς λάδι προκαλεί θραύση της κινητήριας 
διάταξης). 
 
Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα, προχωρήστε στην ηλεκτρική σύνδεση που πρέπει να πραγματοποιείται 
από καταρτισμένο τεχνικό, αποφεύγοντας αυστηρά να βρέξετε το βύσμα και την πρίζα. Σε περίπτωση 
που χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο κύλισης, πρέπει να συνδέσετε το βύσμα του 
διαδρόμου κύλισης με τον ηλεκτρικό πίνακα του μηχανήματος, πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με 
το δίκτυο. 



 
Για τη θέση σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο εκκίνησης και για τη στάση το κόκκινο πλήκτρο 
έκτακτης ανάγκης (εικόνα 2). Μόλις πατήσετε μία φορά το πλήκτρο στάσης για να επανεκκινήσετε 
ξανά το μηχάνημα πρέπει να περιστρέψετε το πλήκτρο στην κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος. 
Αφού γίνει η εκκίνηση, ρίξτε τα σταφύλια στη χοάνη φόρτωσης ρυθμίζοντας την ταχύτητα 
απορραγισμού (εικόνα 1 αρ. 4, 5) μέσω του ειδικού σφονδύλου της κινητήριας διάταξης ρυθμιζόμενης 
ταχύτητας (μην ενεργοποιείτε τον σφόνδυλο της κινητήριας διάταξης με σβηστό κινητήρα, γιατί 
μπορεί να σπάσει). Στο καντράν του σφονδύλου αναγράφεται μία αριθμητική κλίμακα που 
υποδεικνύει τις στροφές που πραγματοποιεί ο κινητήρας. Ενεργώντας σ’ αυτόν τον σφόνδυλο 
ρυθμίζεται η ταχύτητα περιστροφής του άξονα απορραγισμού και του διχτυού, επιτρέποντας έναν 
απορραγισμό περισσότερο ή λιγότερο ήπιο. 
Η ποσότητα των σταφυλιών που απορραγίζεται εξαρτάται από τον κοχλία τροφοδοσίας που βρίσκεται 
στη χοάνη, κι επομένως δεν μπορεί να τροποποιηθεί με την ώθηση των σταφυλιών προς το στόμιο 
φόρτωσης (αυτή η εργασία είναι υπερβολικά επικίνδυνη και απαγορευμένη, καθώς και ανώφελη). 
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μια αυτοαναρροφητική αντλία πρέπει να τοποθετήσετε τη λεκάνη 
συλλογής πριν από την εκκίνηση και να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά μπλοκαρισμένη. 
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. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει την έξοδο για να βεβαιώνεται ότι δεν 
υπάρχουν φλούδες ή σπόροι ακόμη κολλημένοι στους μίσχους, και ότι δεν υπάρχουν υπερβολικά 
κομμάτια μίσχων στο εσωτερικό της λεκάνης συλλογής των φλουδών. Γενικά, αρκεί να μειώσετε την 
ταχύτητα σε περίπτωση που υπάρχουν μίσχοι μέσα στη λεκάνη και να αυξήσετε την ταχύτητα εάν 
υπάρχουν φλούδες στους μίσχους στην εκκένωση. 
Για τη βέλτιστη ρύθμιση της ταχύτητας, έχει ιδιαίτερη σημασία η εμπειρία του χειριστή ο οποίος θα 
πρέπει να αξιολογήσει τον τύπο των σταφυλιών προς επεξεργασία, τον βαθμό ωρίμανσης και τον τύπο 
επεξεργασίας στην οποία θα υποβληθεί στη συνέχεια. 
 
 
 

7. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
Μετά τη χρήση του μηχανήματος και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της εργάσιμης ημέρας, να αφαιρείτε 
το βύσμα από το ηλεκτρικό δίκτυο και να πλένετε το μηχάνημα για να απομακρυνθούν τυχόν 
κατάλοιπα της επεξεργασίας (βλ. αρ. 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). 
Για καλύτερο πλύσιμο θα πρέπει να ανοίξετε το μηχάνημα και να αφαιρέσετε όλα τα εσωτερικά 
κατάλοιπα. Αναφορικά με τον διάδρομο κύλισης, συνιστάται να πραγματοποιείτε την πλύση του τόσο 
από ψηλά όσο και από χαμηλά, για να αφαιρεθούν όλα τα κατάλοιπα από τους κυλίνδρους. 
Αφού ολοκληρωθεί η πλύση, εάν το μηχάνημα πρέπει να μείνει εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, θα πρέπει: 
■ να ανοίξετε το κάρτερ προστασίας των γραναζιών 
■ να λιπάνετε όλες τις αλυσίδες, τα γρανάζια, τα σημεία λίπανσης, τα στηρίγματα των εδράνων 
■ να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού στην κινητήρια διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
■ κλείστε ξανά όλα τα κάρτερ και τη χοάνη και βεβαιωθείτε ότι έχετε αγκυρώσει τη ράβδο στήριξης 

στο ειδικό εσωτερικό άγκιστρο 
Για την επεξεργασία του επιφανειακού ελάσματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι βαζελίνης για να 
διατηρείται η στιλπνότητα. 



 

8. 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. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ο 
μικροδιακόπτης ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι το 
κάλυμμα είναι κλειστό και μπλοκαρισμένο με τις 
βίδες στερέωσης. 

Το σώμα σύνθλιψης δεν ξεκινά. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα μετακίνησης έχει 
εισαχθεί σωστά. 

Ο κοχλίας λεκάνης συλλογής δεν ξεκινά. Βλ. προηγούμενη βλάβη. 
Στην έξοδο των μίσχων υπάρχουν ορισμένες ρώγες Σβήστε το μηχάνημα και καθαρίστε ξανά το δίχτυ 

Μειώστε την ταχύτητα απορραγισμού. 
Η κινητήρια διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
κάνει πολύ θόρυβο 

Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού στην κινητήρια 
διάταξη ρυθμιζόμενης ταχύτητας 

 
 
 
 
 
 
 

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

1. Ο χρήστης πρέπει να τηρεί αυστηρά τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων που υπάρχουν στις 
διάφορες χώρες και πρέπει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής, 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. 

3. Κατά τη λειτουργία αποφεύγετε να μετακινείτε το μηχάνημα. 
4. Η εκκίνηση του μηχανήματος δεν πρέπει να πραγματοποιείται με γυμνά πόδια, ή με τα χέρια 

βρεγμένα ή βυθισμένα στο υγρό. Ελέγχετε αν η πρίζα και το βύσμα λειτουργούν σωστά. 
5. Συνιστάται στον χειριστή η χρήση γαντιών από καουτσούκ, μποτών και μιας αδιάβροχης ποδιάς 

κατά τη χρήση του μηχανήματος. 
 



 
 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
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 διάδρομος κύλισης με κυλίνδρους διαθέτει μια ειδική σχάρα προστασίας η οποία επιτρέπει τη 
βέλτιστη τροφοδοσία του προϊόντος. Αυτή η σχάρα πρέπει να έχει επαρκές πλάτος για να επιτρέπει τη 
μεταφορά του προϊόντος, και να αποτρέπεται η τυχαία επαφή των χεριών με τους κυλίνδρους. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από λαθροχειρία ή αφαίρεση των κάρτερ και του 
κιβωτίου προστασίας από ατυχήματα. 
 
 
 
 

9. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Κινητήρας: HP 3 

Ωριαία παραγωγή:  
Μοντ. Jolly 60MV 4000\6000 kg/h  
Μοντ. Jolly 100MV 7000\10000 Kg\h  
Μοντ. Jolly 150MV 13000\15000 Kg\h 
 
Διαστάσεις: 
Μοντ. Jolly 60MV 1570x840x1310 mm 
Μοντ. Jolly 100MV 2300x1200x1500 mm 
Μοντ. Jolly 150MV 2300x1300x1600 mm 
 
Βάρος: 
Μοντ. Jolly 60MV 180 kg 
Μοντ. Jolly 100MV 240 Kg 
Μοντ. Jolly 150MV 280 Kg 
 
 
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). 


