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7. ELIMINARE PRODUS
În conformitate cu Directiva Europeană 2008/98/CE privind
deșeurile și punerea în aplicare a acestora în conformitate cu
legislația națională, instrumentele, utilajele care au ajuns la
sfârșitul vieții trebuie colectate separat și returnate la o
instalație de reciclare compatibilă cu legislatia in domeniul
protejarii mediului.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
SC GOLDEN FISH SRL, având sediul social în Șoseaua de Centură

Nr.6, sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov,
Romania, inregistrată la Re-gistrul Comerţului Ilfov cu nr. J23/2652/2016, CUI
RO 22908031, prin reprezentant legal Pastrav Gabriel Constantin în calitate
de Administrator, declarăm pe propria raspundere, cunoscând prevederile
art. 292 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, faptul că produsul
“Zdrobitor manual de struguri (GF‐2187)“ care face obiectul acestei declarații
de conformitate nu pune în pericol viața, sanătatea și securitatea muncii, nu
produce impact negativ asupra mediului conform Reg.1935/2004/UE privind
materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare,
respectiv Reg.10/2011/UE pentru materiale plastice în contact cu produsele
alimentare.

Semnat pentru și în numele: S.C. GOLDEN FISH SRL
Nume si prenumele persoanei împuternicite:
Mai 2020 GOLDEN FISH SRL Șoseaua de centură nr.6,
Platforma betonată D.1.1, pav. admin, biroul nr .12,
etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos,
comuna Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania
email: service@micul-fermier .ro; tel: +40 751 098 855

CERTIFICAT DE GARANTIE

MANUAL DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

Zdrobitor manual de 
struguri (GF‐2187)

 echipament cu cuva si agitator inclinat
 zdrobeste strugurii si separa boabele de

ciorchine
 suport special pentru protectia rolelor permite o

ajustare a gradului de strivire cat si integritatea
mecanismelor;

 actionat manual prin rotirea manivelei (rotii)
 sasiul, agitatorul si roata emailata
 cos din otel inoxidabil (poate fi demontat pentru

o curatare usoare)
 role de aluminiu

IMPORTATOR  : GOlDEN FISH SRL
(service@micul-fermier.ro) 

FABRICAT in PRC

24 LUNI GARANȚIE

În numele echipei noastre, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o prin 
cumpărarea acestui produs și vă asigurăm de între-aga noastră colaborare. Echipa 

noastră vă stă la dispoziție pentru orice problemă tehnică sau comercială:
GOLDEN FISH SRL, Șoseaua de centură nr.6, Platforma betonată D.1.1, pav. 

administrativ, biroul nr.12, etaj 1, Cod postal 077175, sat Ștefăneștii de Jos, comuna 
Ștefăneștii de Jos, Judetul Ilfov, Romania

tel: +40 751 098 855; email: service@micul-fermier.ro

2021 Toate drepturile rezervate

 CAPACITATE CUVĂ 65L
 CAPACITATE LUCRU 500kg/h
 DIMENSIUNI CUVĂ 50X90cm
 SEPARATOR DE CIORCHINI 
 MATERIAL CUVĂ : INOX 
 MATERIAL ROLE : Aluminiu
 Diametru role : 220mm
 CADRU :OȚEL emailat
 Masă netă /brută : 32,55kg/34,5kg
 Dimensiuni gabarit : 120x55x65cm

COD DOCUMENT  OLA‐2021‐01COD DOCUMENT  OLA‐2021‐01
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1. INFORMAȚII GENERALE
Prezentul manual a fost redactat pe baza documentelor originale realizate de
către producător și a fost localizat pentru comercializare pe piata locală. In
acest document se regăsesc integral toate indicațiile originale provenite de la
producător. Protejați-vă pe dumneavoastră și pe ceilalți de rănire prin utilizarea
corectă a produsului - citiți manualul inaintea primei utilizări și urmați toate
măsurile de siguranță.
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2. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ
 După îndepărtarea ambalajului,

verificați integritatea aparatului și în caz
de deteriorare vizibilă, nu-l utilizați și
contactați vânzătorul.

 Asigurați-vă înainte de utilizare că
mașina de zdrobit este asamblată
corespunzător și în siguranță.

 NU lăsați mașina de zdrobit
nesupravegheată. Aceasta NU poate fi
utilizată de către copii sau persoane
cu anumite dizabilități. Când nu este
folosită, depozitați-o într-un loc sigur și
uscat, neaccesibil copiilor. Mașina de
zdrobit este concepută pentru uz casnic

Pericol de zdrobire sau taiere.
la cuva de alimentare a
zdrobitorului. Pericole la
curățare/întreținere - piese cu
muchii ascuțite.
NU INTRODUCEȚI MÂNA ÎN
INTERIORUL CUVEI ÎN TIMPUL
ACȚIONĂRII MANIVELEI !

5. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
 Inainte de prima utilizare asigurati-va ca nu se afla nimic care sa

blocheze partile mecanice aflate in miscare. Nu introduceti mainile in
cuva !

 Pentru o functionare mai usoara puteti unge partile mecanice in miscare cu
ulei alimentar (angrenaje, role, ax etc)

 Se recomanda instalarea zdrobitorului pe un suport cu cuva de
colectare ca in imagine si fixarea ferma a acestuia
de extremitati. Instalarea masinii pe o suprafata
stabila este esentiala pentru evitarea unor acci
dente.

 In cazul in care se foloseste un butoi circular pentru
colectare, diametrul acestuia nu va depasi 80cm iar
masina va fi asigurata cu legaturi corespunzatoare de
butoi

3. DESCRIEREA PRODUSULUI
 Zdorbitorul manual este alcatuit

din : (1) Cuva alimentare cu
agitatorul amplasat in interior si
rolele de strivire din aluminiu, (2)
Aparatoare ax , (3) Evacuare
ciorchini si cos de colectare, (4)
Evacuare must si boabe, (5)
Suport role zdrobire ,(6) Cadru
din teava, (7) Manivela (roata)
actionare, (8) Angrenaj cu lant

4. ASAMBLAREA PRODUSULUI
Produsul nu necesita asamblare dar se recomanda montarea lui pe un butoi 
de colectare sau pe un stand cu cuva de colectare.In interiorul cuvei (1) se 
afla un ax agitator si doua role din aluminiu. Stugurii sunt presati intre role si 
separati gravitational de ciorchine in cosul separator.Ciorchinii cazuti se vor 
indeparta iar cei care se depun pe interiorul masinii nu .  

6. ÎNTREȚINERE
 Dupa fiecare utilizare se va demonta cosul si se va curata de resturi cu o

perie de nylon. Se vor curata si rolele cu o perie de nylon
 Dupa curațare si uscare depozitați zdrobitorul in loc uscat si ungeți

lagarele rulmenților cu puțin ulei alimentar.
 Dupa terminarea sezonului ungeti elementele in miscare cu ulei alimentar

si stergeti bine celelalte parti metalice, apoi depozitati in conditii de
siguranta intr-un loc uscat.
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Rolele de strivire
si agitatorul

Cos de colectare 
si axul separator

NU EFECTUATI LUCRARI 
DE REPARATIE SAU 

INTRETINERE IN TIMPUL 
FUNCTIONARII

NU INDEPARTATI 
APARATOAREA IN 

TIMPUL FUNCTIONARII 
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