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Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku: 
 

 
 

 
RUČNÝ DRVIČ OVOCIE 

S príslušenstvom na drvenie hrozna a na drvenie jabĺk apod. 
 

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD!!! 
 

1. Využitie: 
Používa sa v domácnostiach na drvenie hrozna a získavanie hroznového muštu; ak použijeme sadu 
valčekov na drvenie (obr. 1) alebo ak použijeme sadu valčekov s nožmi (obr. 2), môžeme jablká apod. 
nakrájať na získanie prírodných nápojov alebo na kŕmenie zvierat. 
 
2. Jednotlivé časti: 
1. Násypka - nerezová oceľ. 
2. Oporné podstavce - ochrana proti korózii práškovým lakovaním. 
3. Kľučka. 
4. Ozubené kolieska - polyamid. 
5. Drviace valce - Polyamid (jedna sada na hrozno a jedna na jablká apod). 
 
3. Špecifikácia: 
Výkon: cca: 200 kg/hod. 
Rozmery: 850x550x340 mm 
Kapacita násypky: 15 l 
Váha: 8,5kg 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

                             obr. 1 - drvenie hrozna        obr. 2 – drvenie jabĺk apod. 
 
FUNKCIE: 
         
Drvič je dodávaný so sadou valcov na drvenie hrozna. Ak chcete použiť sadu valcov na jablká apod., 
postupujte takto: 
- Povoľte skrutky upevňujúce násypku, vyberte násypku vrátane nerezového rámu pod ňou; 
- Uvoľnite závlačky ozubených kolies a ozubené kolesá vyberte z osí; 
- Povoľte 2 matice na jednej strane z osí, ktoré spájajú oporné podstavce a následne osi vyberte; 
- Vyberte dve sady valcov, vymeňte ich za valce na jablká apod. a nainštalujte všetko späť obraceným 
postupom, bez vloženia oceľového rámu, ktorý je určený iba pre drvič hrozna. 
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Pri sade valcov na jablká apod. sa používajú dištančné krúžky bez noža. 
Dištančné krúžky musia byť použité tak, aby sa valčekové nože prekladali, nože musia zapadať do 
drážok, aby bolo možné vyrobiť ozubené koleso viď foto produktu. 
 
Kľučka sa pripevňuje k dlhej osi drviča (valca) pomocou skrutky a matice; 
 
Pri inštalácii násypky buďte opatrní, pretože poloha kľukového pohonu musí byť vpravo a rolovať od 
užívateľa tak, aby sa otáčaním v smere hodinových ručičiek valčeky ovocia navzájom zachytili (ako je 
znázornené). 
 
Ručný drvič ovocia umiestnite nad nádobu s objemom najmenej 50 l, aby ste zhromaždili rozdrvené 
ovocie. 
Naplňte násypku hrozno alebo jablkami apod. 
Otáčaním kľučky sa ovocie kosí a drví pomocou nožov a drviacich valcov. 
 
Pokiaľ sa počas prevádzky drviacej valce zaseknú, otočte kľukou proti smeru hodinových 
ručičiek o 1-2 otáčky. 
 
POZOR!!! 
Do drviča nikdy nevkladajte tvrdé predmety alebo drevené časti. 
Počas otáčania kľučky nevkladajte ruku dovnútra do násypky! 
Po každom použití vyčistite drvič. 

 
Záručný list 

 
MODEL:   …………………………………………………………………. 
ČÍSLO OBJEDNÁVKY: …………………………………………………………………. 
DÁTUM PREDAJA: …………………………………………………………………. 
VÝROBCA:           S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania 
PREDAJCA:   BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany 
ZÁRUČNÁ DOBA:  2 roky  

 
Záručné podmínky: 

 
 Pri odovzdaní výrobku užívateľovi je predávajúci povinný: 

o odovzdať návod na použitie 
 
 Aby kupujúcemu bol poskytnutý bezplatný servis počas záručnej doby je kupujúci povinný: 

o používať výrobok podľa návodu na použitie 
o dodržiavať podmienky prepravy, skladovania a úschovy 
o nepoškodiť výrobnú pečať a sériové číslo 
o v prípade poruchy je neprípustný zásah iných osôb, opraviť závady je oprávnený len autorizovaný 

servis  
o k uznaniu záruky je potrebné doložiť doklad o nákupe 

 
Prehlásenie o zhode 

   
SC IPEE ATI S. A. Str. ALBESTI, no.5  Arges , zaisťuje, garantuje av zmysle ustanovenia zák.. OUG 
20/2010,  že výrobok: RUČNÝ DRVIČ OVOCIE na ktoré sa toto vyhlásenie vzťahuje, neohrozuje 
život, zdravie, bezpečnosť, nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zodpovedá SR ST: 265/2010 

 
 

 

GENERAL  MANAGER 
 L.S. 

CONFORMITY CONTROL  
 L.S. 


