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CON INUTUL MANUALULUI
Acest manual con ine toate informa iile, înso ite de desene i / sau diagrame, necesare pentru
instalarea, operarea i între inerea CRUSHERS PGE-PGEX. De asemenea, stabile te normele de
siguran pe care trebuie s le respecte personalul de operare al ma inii. Ma inile descrise în acest
manual sunt supuse unor varia ii. Informa iile tehnice i ilustra iile nu trebuie considerate obligatorii. Ne
rezerv m dreptul de a face orice modificare necesar f r notificare.
AVERTIZARE
Este interzis operarea i repararea ma inii de c tre personalul care nu a citit i nu a în eles conţinutul
de precau ie în acest document.
1.0 – INTRODUCERE
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1.1 – CON INUT
Acest manual con ine o descriere a caracteristicilor tehnice i a func ion rii CRUSHERS PGE-PGEX,
precum i instruc iunile de instalare, utilizare i între inere.
Acest manual de instruc iuni utilizeaz urm toarele simboluri.
Acorda i o aten ie maxim instruc iunilor marcate de acest simbol, p strând cu
scrupulozitate ceea ce este specificat.
Indica ii i sfaturi utile pentru opera iile de manipulare, montare i instalare, utilizare
i între inere.
Opera iile sau ac iunile sunt absolut interzise



Continua i în secven a de operare indicat



1.2 –P STRAREA MANUALULUI
Aceast publica ie se refer la utilizare, transport, instalare i între inere.
Manualul trebuie p strat cu grij într-un loc potrivit pentru ca acesta s fie întotdeauna disponibil pentru
consultare.
Manualul constituie o parte integrant a ma inii i ca atare trebuie s fie p strat
pentru toat durata de via a ma inii, i transmis c tre orice utilizator sau
proprietar succesiv.
1.3 – Responsabilit i
Garan ia bunei func ion rii la o performan conform parametrilor atribui i ma inii depinde strict de
aplicarea corect a tuturor instruc iunilor din acest manual.
Înainte de a utiliza ma ina, este obligatoriu s citi i ce este specificat în manual
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Referindu-se la cele indicate mai sus în acest manual de instruc iuni, OMAC enosoluzioni s.r.l. refuz
orice responsabilitate în cazul:
• nerespectar rii instruc iunilor privind instalarea, utilizarea i între inerea tip rite în acest
manual;
• condi iilor de lucru şi de mediu improprii, în care este utilizat utilajul;
• modific rii neautorizate ale ma inii;
• utiliz rii de c tre personal neautorizat sau neinstruit;
Singurele configura ii i destina ii de utilizare permise de produc tor sunt cele
specificate în manual.
1.4 – ACTUALIZARE MANUAL
Acest manual este o parte integrant a ma inii.
Orice modific ri aduse ma inilor de producţie ulterioar nu oblig produc torul s efectueze interven ii
sau s adapteze ma inile aflate deja pe pia .
Orice supliment al manualului pe care produc torul îl consider necesar pentru a-l trimite utilizatorului
trebuie s fie p strat împreun cu manualul, acesta urmând s fie parte integrat a manualului.
1.5 – GARAN IE
Garan ia aparatului e valabil pe o perioad de 2 ani de la data cump r iri.

Garan ia nu acoper
transportul ma inii, care este responsabilitatea
cump r torului, iar garan ia va fi nevalid , dac utilizarea ma inii nu este conform
cu ceea ce este indicat în acest manual.
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Alte condi ii decât cele specificate aici pot fi definite în certificatul de garanţie.
2.0 – DETALII MA IN
2.1 – DESCRIEREA MASINII I FUNC IONAREA
ZDROBITOARUL PGE-PGEX este o ma in pentru zdrobirea strugurilor, proiectat i construit pentru
a fi folosit în întreprinderile mici i mijlocii, produc toare de vinuri. Modelele la care se refer acest
manual sunt diferite numai prin materialul utilizat pentru fabricaţia lor, o el vopsit sau o el inoxidabil;
denumirile modelelor din manual sunt dup cum urmeaz :

Zdrobitor PGE

Zdrobitor PGEX
Ma ina const dintr-o cuv de înc rcare care con ine strugurii care trebuie zdrobi i. În mijlocul cuvei
exist un agitator care împinge strugurii spre dou role care le zdrobesc. Strugurii stri i intr în
recipientul de baz .
În l tor
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Cuv de
înc rcare

Mânere
sus inere

Ie ire struguri
zdrobi i
Role pentru
zdrobire
Agitator

Fig. 1 Main parts of the CRUSHERS PGE-PGEX
Pe partea de sus a bunc rului trebuie plasat o cutie de protec ie (furnizat ) pentru a evita contactul
membrelor superioare cu agitatorul i rolele pentru zdrobire.
Ma ina trebuie pozi ionat deasupra unui recipient care colecteaz strugurii zdrobi i conform
instruc iunilor descrise în capitolul 5.
2.2 – UTILIZAREA CORECT
Ma ina este conceput pentru procesarea strugurilor. Opera iunile ma inii sunt:
• zdrobirea strugurilor cu ajutorul a dou valţuri situate în interiorul cuvei
Orice modificare a condi iilor de utilizare a ma inii, atât în ceea ce prive te utilizarea, cât i
materialele prelucrate, se consider ca o nou utilizare a ma inii în conformitate cu Directiva
98/37 / CE i, prin urmare absolv produc torul de orice responsabilitate.

2.3 – DATE TEHNICE
Caracteristicile de baz ale ma inii i condiţiile mediului înconjur tor necesare pentru func ionarea
corect sunt prezentate în Tabelul 1.
PGE
Dimensiuni
Greutate
Putere motor
Tensiune i fecven
Temperatur de operare

PGEX

900x600 mm

900x600

43 kg

43 kg

0,75 kW

0,75 kW

230 V - 50 Hz

230 V - 50 Hz

5°C ÷ 45°C

5°C ÷ 45°C

Tabel 1 Date tehnice
Pl cu a de pe ma in conţine datele de identificare ale produc torului i ale ma inii.
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3.0 – NORME DE SIGURAN
3.1 – INFORMA II GENERALE
În cadrul obliga iei de informare i formare a lucr torilor conform legisla iei în vigoare, angajatorul
companiei, conducerea i utilizatorii autoriza i care opereaz ma ina trebuie s furnizeze toate
informa iilor necesare personalului care va efectua opera iuni de instalare, utilizare i între inere, pentru
a garanta siguran a în timpul utiliz rii ma inii.
În special, ace tia trebuie s solicite i s controleze urm toarele:
• to i lucr torii desemna i pentru opera iunile men ionate mai sus trebuie s respecte cu stricte e
procedurile din acest manual i m surile de prevenire a accidentelor generale prev zute de
reglement rile în vigoare;
• nu trebuie s se efectueze alte opera iuni decât cele specificate de produc tor;
• nu trebuie efectuat nici o manipulare sau modific ri la ma in , iar ma ina s fie utilizat exclusiv în
configura ia ini ial .
3.2 – RISCURI ŞI M SURILE DE PREVENIRE ALE ACCIDENTELOR
Ma ina este conceput pentru a elimina sau a reduce riscurile pentru persoanele care o vor folosi.
M surile preventive pentru o utilizare sigur a ma inii sunt urm toarele:
Ma ina poate c dea





Asigura i-v c ma ina este stabil în special în ceea ce prive te
compatibilitatea dintre dimensiunile mânerelor de sus inere i cele ale
vasului asupra c ruia se afl ma ina. (paragraful 4.3).
Folosi i înc l minte de siguran .




Opri i ma ina în caz de interven ie asupra pieselor în mi care.
Nu înl turaţi carcasa protectoare.

Piese în mi care


Fig. 2 Elemente mobile în mi care
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Manipularea maşinii



Deplasa i aparatul cu cel pu in dou persoane.







Controla i periodic integritatea firelor i efectua i înlocuirile necesare.
Proteja i firele i motorul de umiditate.
Efectua i orice opera iune de între inere cu ma ina oprit .
Permite i numai personalului calificat s lucreze la componentele electrice.
Verificaţi dac tensiunea reţelei este aceea i cu cea indicat pe pl cu a de
identificare a ma inii.

Instala ia electric


Evaluarea locului corect de utilizare a ma inii este responsabilitatea utilizatorului. Unele sfaturi utile
referitoare la acesta sunt urm toarele:
Pozi ionare

Ma ina trebuie s fie amplasat astfel, încât s nu împiedice mi carea
persoanelor sau altor echipamente, i s se garanteze accesul uşor al
operatorului la toate punctele care necesit intervenţie

Mediu

Condi iile de mediu (temperatur , umiditate, câmp magnetic etc.) trebuie s fie
astfel, încât s garanteze func ionarea corect a componentelor electrice.
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Nivelul de zgomot al acestei ma ini este mai mic de 70 dBA. Distribuirea locurilor
de munc ale operatorilor trebuie s fie de a a natur , încât s asigure c
expunerea la zgomot r mâne în limitele permise de legisla ia în vigoare.

Zgomot

Orice modificare a pieselor, i în special a componentelor legate de siguran a
ma inii, va absolvi produc torul/importatorul/vânz torul de orice r spundere în caz
de accident.

4.0 – INSTALARE
4.1 – PREPARARE PENTRU INSTALARE
Înainte de instalarea ma inii este necesar s verificaţi adecvarea locului în care va fi amplasat . O astfel
de evaluare trebuie s ia în considerare condi iile specifice loca iei; verific rile importante fiind
urm toarele:






Verifica i dimensiunile generale ale ma inii, l sând o distan de cel pu in 70 cm de orice
obstacol fix (pere i, coloane, pasarele) pentru a permite operatorului s se mi te f r
impedimente. Verifica i dac loca ia aleas pentru ma in nu interfereaz cu alte ma ini.
Verifica i adecvarea pardoselii în ceea ce prive te stabilitatea, cur enia i înclinaţia acestuia.
Asigura i-v constant, ca exist o luminozitate optim pentru a prevenii accidentele în zonele
umbrite.
Dac utilajul este pozi ionat în apropierea zonelor de tranzit, trebuie amplasate ni te bariere
adecvate în jurul acestuia pentru a proteja loviturile accidentale cu c rucioare, camioane etc.
Dac se afl pe etaje intermediare, podele în l ate sau platforme ridicate, verifica i dac
capacitatea maxim de înc rcare este mai mare decât greutatea total a ma inii i a oric ror
alte accesorii, cum ar fi echipamentul de ridicare etc., luând în considerare întotdeauna un
coeficient de siguran adecvat.

4.2 – TRANSPORT, DESC RCARE I INSTALARE
Ma ina este furnizat deja asamblat în configura ia sa de operare, astfel încât riscurile datorate
transport rii se refer la întreaga ma in .
Transportul trebuie s fie efectuat de transportatori califica i capabili s garanteze manipularea corect a
materialelor transportate.
OMAC enosoluzioni s.r.l. nu î i asum nicio responsabilitate pentru daunele cauzate
de transportare. M rfurile sunt livrate din fabric .
La primire, verificaţi integritatea diferitelor p r i ale ma inii i verifica i dac piesele necesare pentru
instalare nu lipsesc.

Verifica i dac produsul corespunde specifica iilor comenzii.

Reclamaţii referitoare la produse trebuie s fie f cute în scris.
Acorda i o aten ie maxim atunci când manipulaţi ma ina, respectând ceea ce este
stabilit în reglement rile în vigoare i în procedurile de siguran .
Orice manipulare a ma inii trebuie efectuat de doi adul i care prind cele patru mânere de sprijin de la
extremit ile ma inii.
4.3 – POZI IONAREA
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Atunci când pozi iona i ZDROBITOAREA-DESCIORCHIN TOR B-VITIS.CE, pe lâng respectarea
condi iilor generale de la punctele 3.2 i 4.1, trebuie acordat o aten ie deosebit compatibilit ii
dimensionale între mânerele de sus inere i recipientul pe care este amplasat utilajul. Vasul trebuie
a ezat astfel, încât ciorchinele de struguri care ies din ma in s cad în afara acestuia.
Vasele folosite trebuie s aib aceea i form
i dimensiuni, pentru a garanta stabilitatea ma inii.
Distan a dintre punctele de sprijin nu trebuie s dep easc 850 mm (figura 3).
La pozi ionarea ma inii trebuie s alege i în l imea potrivit pentru a garanta accesul la axul
desciorchin tor i la valţurile zdrobitoare. De asemenea, este prev zut o în lţ toare de protec ie care
se fixeaz pe cuv .
inând seama de faptul c în lţ toarea are o în l ime de 450 mm, partea superioar a acestuia va trebui
s fie la o în l ime de cel puţin 1600 mm de sol.

Fig. 3 Limitele dimensionale pentru pozi ionare

De asemenea, utilizatorul trebuie s aib grij s garanteze stabilitatea ma inii la amplasare. În acest
scop, mânerele sunt dotate cu picioruşe reglabile, pentru ca ma ina s r mân fixat la recipientul pe
care este amplasat.

Pentru siguran a dvs., pune i în lţ toarea de protec ie a a cum este prev zut.

4.4 – CONEXIUNILE ELECTRICE
Conectarea la re eaua de alimentare se face prin simpla introducere a ştecherului în priz . Priza de
perete trebuie s corespund cu ceea ce este stabilit în reglement rile de siguran .
Este obligatorie conectarea ma inii la o priz împ mântat . Panoul electric trebuie
s fie prev zut cu un întrerup tor de siguran pentru situa ii de urgen .
Simplitatea conexiunii nu trebuie s v fac s subevalua i importan a respect rii m surilor generale de
securitate pentru electricitate. Prin urmare, este important s :










verificaţi dac tensiunea de re ea este aceea i cu cea indicat pe pl cu a motorului;
înainte de utilizare verifica i integritatea cablului electric, i în caz de avarie acesta trebuie
înlocuit;
evita i s l sa i cablul expus la loviri, trecerea persoanelor ori vehiculelor, sau orice alt situa ie
care ar putea fi o amenin are la adresa integrit ii sale;
proteja i de umiditate cablul, conexiunea ştecher-priz i orice alte componente electrice.
În cazul în care este necesar utilizarea unui cablu prelungitor, se recomand
2
utilizarea unui cablu electric cu secţiune 1,5 mm pentru lungimi de pân la 20m, i
2
cablu cu secţiune de 2,5 mm dac are mai mult de 20 m lungime.

4.5 – LUBRIFIERE
Ma ina nu necesit o întreţinere special . Înainte de punerea în func iune trebuie s verifica i ungerea,
a a cum este indicat în capitolul 6.
Produc torul/importatorul/vânz torul respinge orice responsabilitate pentru daunele
cauzate persoanelor sau lucrurilor cauzate de nerespectarea instruc iunilor de
instalare stabilite în aceast sec iune.
5.0 – UTILIZARE
5.1 – OPERA IUNI PRELIMINARE
Înainte de punerea în func iune a utilajului trebuie s verifica i dac toate piesele mobile au fost
lubrifiate, iar apoi trebuie s controla i periodic starea de ungere, i s efectua i toate interven iile
necesare. Pentru instruc iunile de utilizare, a se vedea punctul 6.1.1.
Urm toarele verific ri trebuie efectuate înainte de începerea fiec rei sesiuni de lucru




Cur area ma inii, având grij s nu umezi i motorul.
Verificaţi starea conexiunilor la re eaua de alimentare.
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Verificaţi ca în interiorul ma inii s nu existe corpuri str ine care ar putea împiedica

func ionarea sa corect .




Verificaţi prezen a tuturor ap r toarelor de protec ie.

Verifica i func ionarea corect a comenzilor, în special oprirea de urgen .

În cazul în care verific rile preliminare nu au rezultate pozitive, trebuie s ac iona i în
sensul opririi de urgen , s deconecta i aparatul i s remediaţi neregulile.
5.2 – PORNIREA
Dup verific rile preliminare, pute i porni aparatul ap sând butonul de pornire amplasat pe panoul de
comand . Dup pornirea motorului, introduce i strugurii în cuv , care prin intermediul agitatorului vor fi
împinşi între valţuri, unde are loc strivirea. Dup zdrobire, strugurii sunt preg ti i pentru fermentare.

Oprire de urgen

9

Oprire
9
Pornire

Fig. 4 Panoul de comand

Este interzis punerea mâinilor în apropierea pieselor în mi care, în special la
gura de ie ire a ciorchinelor de struguri.

5.3 – INSTRUC IUNI ÎN CAZ DE BLOCARE
Dac ma ina este folosit corect, puterea motorului electric este suficient pentru a preveni blocarea.
Oricum, în caz de blocare este necesar s înl turaţi cauza.
Înainte de orice încercare de a elimina materiale care ar putea fi cauza bloc rii, trebuie
s deconecta i ma ina de la reţeaua electric .
Folosi i m nu i.

5.4 – SCOATEREA DIN FUNC IUNE
Pentru a opri ma ina, este suficient s ap saţi butonul de oprire.
În caz de scoaterea din uz pentru o perioad lung de timp, este necesar s :
1. Deconecta i aparatul de la re eaua electric de alimentare;
2. Acoperi i-l, i aşezaţi-l într-o magazie.
Când ma ina este pornit dup o perioad de depozitare, trebuie s urma i toate
instruc iunile din capitolele 3, 4 i 5.
Pentru repornirea ma inii trebuie s proceda i conform indica iilor de la punctele 5.1 i 5.2
6.0 – ÎNTRE INERE
6.1 – ÎNTRE INERE, INSPEC II I VERIFIC RI
Prin între inerea corespunz toare a pieselor supuse uzurii se asigur o durat mai lung de via a
ma inii.
Pentru a garanta func ionarea sigur i eficient a ma inii, între inerea trebuie programat i efectuat
cu aten ie i punctualitate.
Orice între inere trebuie s fie efectuat doar atunci, când ma ina este deconectat
de la reţeaua de alimentare.
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Pentru a exploata ma ina într-o manier corect i precis , se recomand
înregistrarea cu grij a tuturor lucr rilor de între inere, totodat data i tipul
lucr rilor efectuate.
Pentru opera iunile de cur are trebuie utilizat un detergent netoxic, nepoluant.
Principalele opera iuni de între inere general care urmeaz s fie efectuate sunt descrise dup cum
urmeaz .
Frecven a acestora depinde de condi iile de utilizare ale ma inii.
6.1.1 – LUBRIFICARE I CONTROL
Înainte de luarea în folosinţ a ma inii, apoi periodic i în continuare, trebuie
lubrifiere a pieselor mobile ale ma inii (vezi paragraful 5.1)
OPERA IE
O cur are temeinic a cuvei i a valţurilor, acordând aten ie s nu umezi i
motorul
Lubrifierea tuturor pieselor de transmisie
Lubrifierea lag relor valţurilor prin g urile situate pe fiecare suport
Lubrifierea sistemului de sus inere a agitatorului

s

verifica i starea de

FRECVEN
Dup fiecare sesiune
de zdrobire a strugurilor
Lunar
Lunar
Lunar

Eliminarea uleiului trebuie f cut în conformitate cu legisla ia actual din rile în care ma ina este
utilizat . În timpul opera iunilor de lubrifiere trebuie avut grij ca uleiul s nu murd reasc elementele
care intr în contact cu strugurii i strugurii zdrobi i. Pozi ia punctelor de lubrifiere a fost studiat pentru a
facilita aceste opera ii.
În orice caz, este interzis dezmembrarea motorului. În caz de necesitate, v
rug m s contacta i importatorul sau dealerul autorizat.
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6.1.2 – PIESE DE SCHIMB
Piese de schimb sunt disponibile la importator sau prin distribuitorii autorizaţi.
Utilizarea pieselor de schimb neautorizate, diferite de cele furnizate de produc tor,
duce la anularea garan iei, precum a declara iei de conformitate a ma inii.
6.2 – DEZMEMBRARE
În cazul în care utilajul trebuie dezmembrat, acesta trebuie dezmembrat în piese omogene, iar aceste
componente trebuie colectate separat, în conformitate cu legile în vigoare.
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6.3 – TABEL EVIDEN

DAT

ÎNTRE INERE

OPERA IUNE

REZULTAT SEMN TUR

OBSERVA IE
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE
(Directiva 2006/42/EC, Anexa II, point A)
(DirectIVE 2006/42/EC, AnNEX II, punct A)

THE COMPANY:
COMPANIA:

Omac enosoluzioni srl
Via della Tecnologia, 12 – 62014 Corridonia (MC) - ITALY
Tel +39.0733.557386 - Internet: www.officineomac.it
DICHIARA CHE:
DECLAR C :

MACCHINA:

ZDROBITOR-DESCIORCHINATOR

MACHINERY:
MA INA:

MODELLO:
MODEL:
MODEL:

MATRICOLA:
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CONSTRUCTION NUMBER:
NUM R FABRICA IE:

ANNO DI COSTRUZIONE:

13

DATE OF MANUFACTORING:
ANUL FABRICA IEI:

It complies with the following directives:
Aceasta respect urm toarele directive:


Directive/Directiva 2006/42/EC (Machinery/Ma ini)



Directive/Directiva 2006/95/EC (Low Voltage/Voltaj sc zut)



Directive/Directiva 2004/108/EC (Compatibilitate electromagnetic )

It compiles with the following directives:
Acesta respect standardele armonizate:


EN 953



EN 13850



EN 60204-1

Date/Dat

__________________

Signature/Semn tur
____________________

