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Oficiální distributor pro Českou republiku: 
 

 
 

 
RUČNÍ DRTIČ OVOCE 

S příslušenstvím pro drcení hroznů a pro drcení jablek apod. 
 

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!! 
 
1. Využití: 
Používá se v domácnostech k drcení hroznů a získávání hroznového moštu; použijeme-li sadu válečků 
na drcení (obr. 1) nebo použijeme-li sadu válečků s noži (obr. 2), můžeme jablka apod. nakrájet pro 
získání přírodních nápojů nebo pro krmení zvířat. 
 
2. Jednotlivé části: 
1. Násypka - nerezová ocel. 
2. Opěrné podstavce - ochrana proti korozi práškovým lakováním. 
3. Klika. 
4. Ozubená kolečka - polyamid. 
5. Drtící válce - Polyamid (jedna sada na hrozny a jedna na jablka apod.). 
 
3. Specifikace: 
Výkon:  cca: 200 kg/hod. 
Rozměry:  850x550x340 mm 
Kapacita násypky: 15 l 
Váha: 8,5kg 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

                             obr. 1 - drcení hroznů          obr. 2 – drcení jablek apod. 
 
FUNKCE: 
         
Drtič je dodáván se sadou válců na drcení hroznů. Pokud chcete použít sadu válců na jablka apod., 
postupujte takto: 
- Povolte šrouby upevňující násypku, vyjměte násypku včetně nerezového rámu pod ní; 
- Uvolněte závlačky ozubených kol a ozubená kola výjměte z os; 
- Povolte 2 matice na jedné straně z os, které spojují opěrné podstavce a následně osy výjměte; 
- Vyjměte dvě sady válců, vyměňte je za válce na jablka apod. a nainstalujte vše zpět obraceným 
postupem, bez vložení ocelového rámu, který je určen pouze pro drtič hroznů. 
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U sady válcu na jablka apod. se používají distanční kroužky bez nože. 
Distanční kroužky musí být použity tak, aby se válečkové nože prokládaly , nože musí zapadat do 
drážek, aby bylo možné vyrobit ozubené kolo viz foto produktu. 
 
Klika se připevňuje k dlouhé ose drtiče(válce) pomocí šroubu a matice; 
 
Při instalaci násypky buďte opatrní, protože poloha klikového pohonu musí být vpravo a rolovat od 
uživatele tak, aby se otáčením ve směru hodinových ručiček válečky ovoce navzájem zachytily (jak je 
znázorněno). 
 
Ruční drtič ovoce umístěte nad nádobu o objemu nejméně 50 l, abyste shromáždili rozdrcené ovoce. 
Naplňte násypku hrozny nebo jablky apod. 
Otáčením kliky se ovoce seká a drtí pomocí nožů a drtících válců. 
 
Pokud se během provozu drtící válce zaseknou, otočte klikou proti směru hodinových ručiček o 1-
2 otáčky. 
 
POZOR!!! 
Do drtiče nikdy nevkládejte tvrdé předměty nebo dřevěné části.  
Během otáčení kliky nevkládejte ruku dovnitř do násypky! 
Po každém použití vyčistěte drtič. 

 
Záruční list 

 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DATUM PRODEJE: …………………………………………………………………. 
VÝROBCE:   S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PRODEJCE:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÍ DOBA:  2 roky  

 
Záruční podmínky: 

 
 Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný: 

o odevzdat návod na použití  
 
 Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný: 

o používat výrobek podle návodu k použití 
o dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy 
o nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo 
o v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze 

autorizovaný servis  
o k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu. 

 
 

Prohlášení o shodě 
   

SC IPEE ATI S. A. Str. ALBESTI, no.5  Arges , zajišťuje, garantuje a ve smyslu ustanovení zák. OUG 
20/2010,  že výrobek: RUČNÍ DRTIČ OVOCE, na které se toto prohlášení vztahuje, neohrožuje život, 
zdraví, bezpečnost, nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá SR ST: 265/2010 

 
 

 

GENERAL  MANAGER 
 L.S. 

CONFORMITY CONTROL  
 L.S. 


