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L’Oliomio Gold è l’ideale per i produttori che vogliono lavorare le 
olive subito dopo la raccolta  e quindi  ottenere un olio extravergine 
di oliva di alta qualita’. 
Produce 80-100 Kg di olive/ora ed è indicato per una produzione 
giornaliera  nelle 8 ore di circa 800 Kg.
E’ dotato di un frangitore a coltelli, di una  gramola orizzontale 
continua e di un decanter a 2 fasi di nuova generazione.
Il decanter brevettato permette di regolare l’estrazione 
esclusivamente dal quadro comandi senza fermo-macchina in 
modo semplice ed intuitivo.
La pulizia del frantoio è completamente automatica tramite il 
circuito di lavaggio.
Di serie monta l’inverter per la regolazione dei giri del 
decanter/frangitore, il flussimetro di dosaggio acqua, il kit di 
lavaggio cilindro, il riscaldamento delle gramole con sensore 
temperatura e visualizzatore sul quadro, il variatore di giri della 
coclea di immissione pasta al decanter, il variatore di giri della 
coclea di alimentazione olive, il kit di lavaggio gramole e la pompa 
di scarico sansa.
Si consiglia di abbinare all’Oliomio Gold  la  defogliatrice-lavatrice DLE 
Baby e la vaschetta di raccolta olio con filtro a  cartoni 20x20 
modello CPF1.
Voltaggio standard: Monofase 220V 3,5 Kw 50 Hz o Trifase 380V 50Hz.
Accessori: Kit denocciolatore olive;
Inverter di regolazione giri agitatore gramole.

Το Oliomio Gold είναι το ιδανικό μηχάνημα για τους παραγωγούς που 
θέλουν να επεξεργασθούν τις ελιές αμέσως μετά τη συλλογή και έτσι 
να παράξουν ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. 
Παράγει 80-100 κιλά ελιάς την ώρα και ενδείκνυται για μια 
ημερήσια παραγωγή, σε 8 ώρες, περίπου 800 κιλών. 
Είναι εξοπλισμένο με ένα σπαστήρα με μαχαίρια, έναν οριζόντιο 
μαλακτήρα συνεχούς λειτουργίας και ένα ντεκάντερ 2 φάσεων νέας γενιάς.
Το κατοχυρωμένο ντεκάντερ επιτρέπει τη ρύθμιση της εξαγωγής 
αποκλειστικά από τον πίνακα χειρισμού, χωρίς σταματήματα 
του μηχανήματος, με τρόπο απλό και διαισθητικό. 
Το πλύσιμο του ελαιοτριβείου είναι πλήρως αυτόματο μέσω 
του κυκλώματος πλυσίματος. 
Στο βασικό του εξοπλισμό διαθέτει ινβέρτερ για τη ρύθμιση των 
στροφών του ντεκάντερ/σπαστήρα, ροόμετρο για την παροχή 
του νερού, το σετ πλυσίματος του κυλίνδρου, τη θέρμανση με 
αισθητήριο θερμοκρασίας και οθόνη στον πίνακα, το ρυθμιστή 
στροφών του κοχλία προώθησης της ελαιοζύμης στο ντεκάντερ, 
το ρυθμιστή στροφών του κοχλία τροφοδοσίας των ελιών, το σετ 
πλυσίματος μαλακτήρων και την αντλία αδειάσματος του πυρήνα. 
Σας συνιστούμε να συνδυάσετε με το Olimio Gold το 
αποφυλλωτήριο/πλυντήριο DLE Baby και τη λεκάνη συλλογής 
του ελαιολάδου με φίλτρο χαρτιών 20Χ20 μοντέλο CPF1. 
Τάση τροφοδοσίας μονοφασικό 220V 3,5 Kw 50 Hz είτε τριφασικό 380V 50.
Hz Πρόσθετος εξοπλισμός: JΣετ αποπυρήνωσης των ελιών; 
ινβέρτερ ρύθμισης στροφών αναδευτήρα του μαλακτήρα.
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Produzione oraria (Kg)
Ωριαία παραγωγή (Kg)

80-100 Kg.

Potenza assorbita (Kw)
Κατανάλωση ρεύματος (Kw)

3,5 MF/TF

Capacità gramola (Kg)
φρένα xωρητικότητα (Kg)

100 Kg.

Ingombri (cm) Peso (Kg)
διάσταση (cm) πέσο (Kg)

OLIOMIO GOLD

161x90x167h
400 Kg.

Kit Denocciolatore
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