
H σειρά αποβοστρυχωτών TOP είναι 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 40-60-80-120 



Grapesort is a horizontal table with rubber rollers, for the selection of destemmed grapes that al-

lows to send clean grape berries to the next stages of wine processing without  green parts such 

as pieces of stalks or leaves, which compromise the product quality.  

Depending on the type of destemmed grapes, the rollers distance can be easily adjusted by a 

lever. 

The outlet of the grape berries is provided with a stainless steel chute suitable for any Enoveneta 

pump with hopper or-in alternative-for the Enoveneta crushing units  model "Pigia-select". 

The frame is adjustable in height and provided with wheels complete with brake for an easy pla-

cement.  

Grapesort is made entirely in stainless steel AISI 304. 

Available is model Grapesort 600 to be coupled with a destemmer TOP 5/10/15 and Grapesort 

model 900 for stand-alone application 

Grapesort can be easily managed by an electrical control panel according to CE standards. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

• 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 

• Κοχλίας  δοσομετρικός   με 

ανεξάρτητο μοτέρ  κίνησης 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ : 

• Ηλεκτρικός πίνακας  με inverter 

για  τον κοχλία και  τον άξονα με 

παλέττες 

• Γκρούπ σπαστήρα με  μοτέρ με 

    TOP 40 TOP 60 TOP 80 TOP 120 

Ισχύς μοτέρ 

αποβοστρυχωτή kW 5,5 7,5 9,2 15 

Ισχύς  μοτέρ γκρούπ 

σπαστήρα kW 2,2 3 5,5 7,5 

Ισχύς μοτέρ κοχλία kW 1,1 1,1 1,5 3 

Παραγωγή  ωριαία Ton/h 30/40 50/60 70/80 100/120 

Διαστάσεις: 
Μήκος/ Πλάτος / 

ύψος 
mm 3520 

1000 
3900 
1150 

4150 
1360 

5000 
1800 

Βάρος Kg 1310 1650 2200 2700 
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