
DESCIORCHINĂTOR-ZDROBITOR
 TOP 40-60-80-120

DESTEMMER-CRUSHER 
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DOTĂRI STANDARD:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304
- Cilindru din oțel inoxidabil AISI 304 cu 

găuri 30/25 sau 25/22
- Dispozitiv de extracție a sucului;
- Dispozitiv de strivire / zdrobire (cu 

tocator)
- Capacele de deschidere , axul și 

cilindrul complet detașabile
- Ax cu palete ajustabile
- Dozarea ciorchinelor motorizată
- Panou electric 400/3/50

STANDARD FEATURES: 

- AISI 304 stainless steel frame
-  AISI 304 stainless steel cylinder with 

30/25 or 25/22 holes - Juice extraction 
device 

-  Crush / not crush device (with crusher) 
Opening covers and removable beating 
shaft and cylinder

-  Beating shaft with adjustable rods
-  Motorized feeding auger
-  Electric panel 400/3/50

OPȚIONAL:

-  Regulator electronic de turație pentru ax și 
cilindru

- Tocător motorizat cu role de cauciuc 
reglabile dotat cu dispozitiv pentru 
operatiuni zdrobire / fără zdrobire

- Protecție din oțel inoxidabil împotriva 
stropirii

- Bazin de colectare  cu șnec motorizat
- Dispozitiv cilindric de spălare
- Cuva de colectare a tulpinilor
- Ax și cilindru electropolișat

OPTIONALS:

-  Electronic speed controller for 
beating shaft and cylinder

-  Motorized crusher with adjustable rubber 
rollers complete of crush/not crush device

-  Stainless steel splash guard
-  Must/crushed collecting basin with 
motorized auger

-  Cylinder washing device
-  Stalks collecting hopper
-  Electropilished beating shaft and cylinder
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DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA 

TOP 40 TOP 60 TOP 80 TOP 120

Putere motor desciorchinător | Motor power destalker kW 5.5 7.5 9.2 15.0

Putere motor zdrobitor | Motor power crushing unit kW 2.2 3.0 5.5 7.5

Putere motor șnec | Motor power auger kW 1.1 1.1 1.5 3.0

Productivitate | Hourly output Ton/h 30/40 50/60 70/80 100/120

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 3520 3900 4150 5000

Lățime  | Depth mm 1000 1150 1360 1800

Înălțime | Height mm 2050 2250 2800 3200

Greutate | Weight Kg 1310 1650 2200 2700

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi 
modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without 
notice. 




