
Το FRANTOINO σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του μικρού παραγωγού εξαιρετικά 
παρθένου ελαιολάδου. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή: ο ελαιόκαρπος, μετά την αποφύλλωση 
και το πλύσιμο, εισέρχεται στην χοάνη εισόδου. Κατόπιν, μέσω μηχανοκίνητου κοχλία, οδηγείται 
στο συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρα).  Το συγκρότημα θραυστήρα (σπαστήρας) αποτελείται 
από ένα σύστημα  λεπίδων (σφυριά) που πολτοποιεί τις ελιές, οι οποίες πέφτουν στον μαλακτήρα 
(ζυμωτήριο). Η ελαιόπαστα μεταφέρεται στο φυγοκεντρικό (ντεκάντερ) με την βοήθεια αντλίας 
που η ταχύτητά της καθορίζεται μέσω ρυθμιστή. Στον διαχωριστήρα (ντεκάντερ) γίνεται ο 
διαχωρισμός του ελαιολάδου από τον πυρήνα με το νερό. Όλο το μηχάνημα αποτελείται από 
ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 και υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.



Δυναμικότητα 
(ελιές/ώρα)

Τριφασικό
ρεύμα

Διαστάσεις
(εκατοστά)

Βάρος
(κιλά)

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ 
(ΝΤΕΚΑΝΤΕΡ)

ΔΙΠΛΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΤΗΡΕΣ
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Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος εισαγωγέας και 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα του ιταλικού 
εργοστασίου Toscana Enologica Mori, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη 
(service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) και εγγύηση 2 ετών σε όλα τα 
ελαιοτριβεία ψυχρής έκθλιψης Toscana Enologica Mori υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και συντήρησης του ελαιοτριβείου, 
όπως ορίζονται από την κατασκευάστρια εταιρεία Toscana Enologica Mori.
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