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OODDSSZZYYPPUUŁŁCCZZAARRKKAA    WWIIŚŚNNII  

Urządzenie  przeznaczone do zrywania szypułek z świeżych wiśni. 

Owoce należy podawać i rozłożyć  równomiernie na całą szerokość roboczą wanny wstępnej, skąd są spłukiwane w kierunku przeciwbieżnie 

obracających się wałków pokrytych gumą, gdzie pod wpływem przegarniania specjalnymi listwami poruszającymi się ruchem posuwisto-

zwrotnym i obracania wiśni następuje obrywanie szypułek i usuwanie liści.. Wałki wsparte na plastikowych łożyskach są napędzane 

jednostronnie przez specjalny motoreduktor. Nad wałkami znajduje się zespół dysz natryskowych spryskujących surowiec wodą oraz zespół 

ruchomego noża do przegarniania produktu. Oberwane szypułki i liście  wraz z wodą spadają do wanny ociekowej umieszczonej pod spodem. 

Woda zasilająca urządzenie chłodzi motoreduktor oraz przesuwa i spryskuje surowiec.  

 Wydajność …. (600 - 2000) kg/h. w  zależności od szerokości roboczej 

 Regulacja wydajności poprzez kąt pochylenia zespołu wałków. 

 Wymiary gabarytowe ….dł. x szer. x wys. - masa. ….( 2400 x 1200 x 1100 )  - 400 kg 

 Zasilanie …N=2,8 kW ,50Hz, ~380VAC 

 

PPUULLPPEERR  ––  OOCCIIEERRAACCZZKKAA  PPEESSTTEEKK  WWIIŚŚNNII  

Urządzenie  przeznaczone do 

otarcia miąższu z pestek po 

procesie odpestczania – drylowania 

wiśni. 

Pestki podane do zasypu ( najczęściej 

przenośnikiem ślimakowym)  

wpadają między obracające się łapy-

łopaty . Pod wpływem siły 

odśrodkowej pestki przesuwane są 

wzdłuż półkolistego sita ocierając się 

o siebie i o sito. Miąższ przeciśnięty 

przez otwory w sicie spływa do 

komory pod sitem po czym  wypływa 

na zewnątrz rurą zakończoną 

zaworem. Otarte pestki wyrzucone są 

na zewnątrz wzdłuż osi sita  do 

wysypu. Wierzchnia pokrywa 

komory otwierana. Możliwość 

ustawienia kąta pochylenia łap 

ocierających oraz szczeliny między 

sitem a łapami. Sito wymienne. 

Napęd silnikiem elektrycznym 

poprzez przekładnię pasową. Podest 

do obsługi. Wysokość wyjścia pestek 

i miąższu dopasowane do opakowań 

typu : beczka, skrzynia.  
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