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SZŐLŐPRÉS gépkönyv
Előszó
Tisztelt Vásárlónk !
Köszöntjük Önt a SZENTKIRÁLY KFT. Által
gyártott hobbi célú munkaeszközök felhasználóinak népes
táborában.
Reméljük Ön is megelégedéssel használja majd termékeinket,
márkahűségével tovább segíti gépeink folytonos megújulását és
hozzájárul azok jobbá tételéhez.
Saját érdekében felhívjuk szíves figyelmét, hogy az
üzembe helyezés előtt a használati és kezelési utasítást olvassa
el, mert az abban foglalt tanácsok figyelmen kívül hagyása
üzemzavarokat, balesetet, valamint a gép károsodását
okozhatja.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás a
garancia elvesztését vonja maga után.
Ebben a füzetben néhány hasznos és szükséges
tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét,
eszközét minél előnyösebben használhassa, munkáját
megkönnyítse.
Ez az üzemeltetési dokumentáció a gép tartozéka,
kérjük őrizze meg, ha elvész, pótlásáról gondoskodjék. A gép
esetleges eladásakor azt az új tulajdonosnak át kell adni!
E fejezetben még rövid áttekintést adunk termékeinkről,
hogy az Ön dolgát könnyebbé, és gyorsabbá tehessük a
jövőben is.
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Eszközeinkkel
kapcsolatban
kérje
boltjaink
szaktanácsát, vagy keressen fel minket a füzet végén jelzett
címeken. Ugyanitt tájékozódhat egyéb termékeinkről is
(kapálógépek, adaptereik, egyéb gépek, újdonságok).
Felívjuk figyelmét arra, hogy a gépkönyvben leírtakat
olvassa végig és maradéktalanul tartsa be az előírásokat. A
leírtak elhanyagolásából adódó károkért, sérülésekért a
SZENTKIRÁLY KFT. A felelősséget nem vállalja.
A gép felhasználási területe
Szőlőpréseinket elsősorban kiskerttulajdonosoknak és
kisgazdaságoknak ajánljuk. A jelenlegi gyártmányskálában két
méret szerepel, úgymint a 8 és 20 literes prés. Mindkettő
elsősorban szőlőkisajtolásra készült, de használható egyéb
lédús, puha héjú gyümölcsök összepréselésére is. Nem
alkalmas azonban kemény húsú, fás héjú gyümölcsök, egyéb
szerves eredetű termények, vagy szervetlen termékek
sajtolására.
Műszaki adatok
Megnevezés
Átmérő (mm)
Magasság (mm)
Térfogat (liter)
Súly (kg)
Teljesítmény (kg/óra)
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SZP-08
310
590
7,8
11
15

SZP-20
380
730
19,2
15
38

SZP-43
510
880
42,1
21
48
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Műszaki leírás
A szőlőprés egy mélyhúzott tányéron alapszik, amely a
hozzá hegesztett három lábon támaszkodik. A kosarat alkotó
faléceket kettő darab abroncs fogja közre. Ez a hengeres kosár
biztosítja, hogy a préselendő gyümölcsnek csak a leve
távozzon a gyümölcsprésből. A tányér tetejére van hegesztve
az orsósmenet, amely túlnyúlik a kosár magasságán. Erre kell a
nyomólapot és a hengeres anyát felcsavarni. Préseléskor az
anya a meneten lefele haladva a kosárban elhelyezett
gyümölcsöt nyomja össze úgy, hogy a prés alján lévő kifolyón
keresztül a lé eltávozzon.
Ezt egy külön edénybe kell felfogni.
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Biztonsági és általános előírások:
- A gépet csak szakképzett, felnőtt személy kezelheti.
- Használat előbb ellenőrizze a csavarkötéseket
(fellazulás ellen), szemrevételezéssel a mechanikai
állapotot – sérülés szempontjából !
- Munkavégzés előtt mindig ellenőrizze, hogy a gép
megfelelő
műszaki
állapotban
van.
Hibás,
tartozékhiányos
géppel
dolgozni
TILOS
és
BALESETVESZÉLYES !
- Ha üzem közben bármi rendellenességet észlel, a
munkát félbe kell szakítani és a hiba okát meg kell
keresni !
- Amennyiben
gépe
meghibásodott,
javíttassa
szakszervizben.
Házilagos szereléssel ne foglalkozzon, mivel az a
jótállás elvesztésével és balesetveszéllyel járhat.
- Idegen alkatrészek beépítése nem javasolt, mert az, az
üzemszerűtől eltérően működhet !
- Amennyiben szükséges, és lehetőség van rá, a prést le
kell rögzíteni, így az nem borulhat fel használat közben
sem.
- A hajtókart meghosszabbítani nem szabad. Mechanikai
sérüléseket okozhat. Normál használat mellett a
hajtókar hossza elegendő, a gép nem igényel túlzott
erőkifejtést.
Üzembe helyezés, üzemeltetés, karbantartás:
A szőlőprést lehetőleg úgy állítsa fel, hogy az könnyen
hozzáférhető és üzemeltethető legyen. Sík és kemény
talpazaton történjen, ellenkező esetben a prés felborulhat,
kezelése nehézkessé válhat.
A munka megkezdése előtt célszerű a prés vízzel,
mosószeres vízzel történő tisztítása – ez mint a fém, mind a fa
részekre vonatkozik.
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Javasolt továbbá a fém, súrlódó alkatrészek – orsó –
anya olajozása a munka megkezdése előtt. Mielőtt a préselendő
gyümölcsöt betöltjük a kosárrészbe, helyezzünk egy tálat a
kifolyó alá. Ezután tegyük szabaddá a kosár tetejét és töltsük
meg gyümölccsel.
A nyomólapok és nyomófákat követően a nyomólap és az
anya, majd hajtókar felszerelése után a gyümölcslé
kipréselhető.
A préselést akkor kell abbahagyni, ha a kar hajtásához
szükséges erő nagymértékben megnövekszik. Ekkor várjon egy
kicsit, amíg a maradék lé is ki nem folyik a kosár belsejéből.
A préselés végeztével az összeszereléssel fordított
sorrendben szerelje le a prést, a visszamaradt anyagot pedig
távolítsa el belőle.
A prés karbantartása a következően zajlik:
-

-

-

Tisztítsuk meg – szennyeződéstől függően –
mosószeres vagy sima vízzel a szerkezet minden
alkatrészét úgy, hogy esetleges növényi hulladék ne
száradjon rá.
A súrlódó és festetlen fém alkatrészeket vékony rétegű
olajjal kenje le, hogy a korrodációt elkerülje. A
lepattant, sérült festékréteget pótolja. Ne alkalmazzon
egészségre ártalmas festéket !
Tisztítás után a gép állapotát ellenőrizni kell. Fellazult
csavarok, mechanikai sérülés esetén a gépet meg kell
javítani. A javítást bízza szakszervizeinkre ! A jótállás
ideje alatt a nem szakszervizben javított gép jótállása
megszűnik !

A javítással megbízott szervizeink listája a jótállási jegyen
van feltüntetve. Alkatrészért, szaktanácsért keresse fel
legközelebbi szervizünket, vagy a SZENTKIRÁLY KFT-t.
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Tartozékjegyzék:
1 db. gépkönyv: 1 db. jótállási jegy
Egyéb alkatrészek, adapterek rendelhetők:
SZENTKIRÁLY KFT
7951 Szabadszentkirály, Petőfi S. u. 78.
Telefon: 73/472-222, 472-223, 472-224
Telefax: 73/472-225
E-mail: szentkir@t-online.hu
Homepage: www.szentkiraly-tiller.hu
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