
Οι αποβοστρυχωτές σειρά  TOP σχεδιασμένη για να  

ικανοποιήσει  τις απαιτήσεις της σύγχρονης 

ποιοτικής οινολογίας. Ειδικά η σειρά  TOP 

διακρίνεται για την απαλή   μεταχείριση του 

προϊόντος και για την ευκολία  της  προσαρμογής 

στις  διαφορετικές ανάγκες   της επεξεργασίας κατά 

την λειτουργία των  ποικιλιών και της απαίτησης της 

χρονιάς (ανάλογα   τον βαθμό της ωρίμανσης). 

Επιπλέον έχουν υιοθετηθεί κατάλληλοι μηχανισμοί 

για να διευκολύνουν  την επεξεργασία  των μηχανικά  

συλλεχθέντων σταφυλιών. . Η ρύθμιση της 

τροφοδοσίας είναι  ανεξάρτητη από αυτήν της 

ταχύτητας  της περιστροφής  του άξονα με τις 

παλέττες και  του  κυλίνδρου. Μεγάλη προσοχή έχει 

επιδειχθεί  για να εγγυάται μια γρήγορη και 

αποτελεσματική συντήρηση και καθαριότητα του 

αποβοστρυχωτή. 

Μια πλούσια προσφορά εξαρτημάτων   επι πλέον  

επιτρέπει να ικανοποιήσει οποιαδήποτε  ειδική  

ανάγκη  . 

DIRASPATRICE TOP 

TOP 5-10-15-25 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

• Πλαίσιο –σασσί  σε ρόδες  

• Μηχανισμός εξαγωγής  χυμού 

• Πλατιά χοάνη φόρτωσης 

• Μηχανισμός σπάει δεν σπάει (με γκρούπ σπαστήρα) 

• Ανοιγόμενος κλωβός (καπάκι) για την διευκόλυνση της 

καθαριότητας. 

• Αξονας με παλέττες και κύλινδρος αποσπώμενα 

• Αξονας με παλέττες  με  άκρα από ελαστκό τροφίμων 

ρυθμιζόμενα. 

• Κοχλίας  δοσομετρικός   με ανεξάρτητο μοτέρ  κίνησης 

• Ρυθμιστής  στροφών για τον άξονα με τις παλέττες και τον 

κύλινδρο 

• Ηλεκτρικός πίνακας 

• Ηλεκτρικά μοτέρ volt 400V τριφασικά  50Hz 

 

 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ : 

• Ηλεκτρικός πίνακας  με inverter για  τον κοχλία και  τον άξονα με παλέττες 

• Γκρούπ σπαστήρα με  μοτέρ με ρολλά  ελαστικά 

ρυθμιζόμενα 

• Ποδιά προστασίας από το πιτσίλισμα ελαστική  

• Ποδιά προστασίας από το πιτσίλισμα inox 

• Χοάνη συλλογής σπασμένου με κοχλία προώθησης με 

μοτέρ και  άκρο  Garolla  

• Eξοπλισμός  για το πλύσιμο 

• Σκάφη συλλογής στεμφύλων 

• Διάτρητος κύλινδρος  σε διαφορετική  έκδοση (διάμετρος  οπών) 

    TOP 5 TOP 10 TOP 15 TOP 25 

Ισχύς μοτέρ  αποβοστρυχωτή kW 1,1 2,2 2,2 4 

Ισχύς μοτέρ γκρούπ σπαστήρα  kW 1,1 1,1 1,1 1,5 

Ισχύς μοτέρ κοχλία kW 0,37 0,55 0,55 1,1 

Παραγωγή ωριαία Ton/h 5/6 10/12 15/16 23/26 

Διαστάσεις: 
Μήκος/ πλάτος / Ύψος mm 

2150 
800 

1300 

2400 
800 

1500 

2700 
1000 
1500 

2750 
1000 
1700 

Βάρος Kg 220 270 300 700 
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