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 A dugaszolóberendezés lehetővé teszi a cl. 15 -cl.200 közötti üvegpalackok és “Champenoise” üvegpalackok, 26  (7-es sz.) – 29 (8-as sz.) • 
közötti átmérőjű kupakokkal való bedugaszolását,.

 A dugaszoló teljes egészében újrahasznosítható anyagokból készült. Áll egy „Alaposzlop“-ból ”(10-es sz.), amely azon a pengealapzaton • 
(FEP02 S = 18/10)  van kialakítva, amelyre az oszlopot ráhegesztik (30x30-as cső,  38 csatlakoztatott lyukakakkal).
Az  „Alaposzlop“-ra  (10-es sz.) kerül a „Fej“  (11-es sz.), amely egy, fröccsentett „ANTICORDAL“ alimíniumszerkezet, és amelyhez a kapoc-
segység (3-as sz.+ 4-es sz.+ 12-es sz.) és a kupak-nyomó egység (1-es sz.+2-es sz.+5-ös sz,+6-os sz.+7/8-as sz.) társul. 

 A kapocsegység áll egy „Kapocs“-ból (12-es sz.), amely a „Fej“ (11-es sz.) jobb oldalán helyezkedik el, egy „Rugó“-ból (3-as sz.) és egy • 
„Nyomógomb“-ból (4-es sz.). A „Gomb“ (4-es sz.) lenyomásával kiakasztható a „Fej“ (11-es sz.) a használati magasság beszabályozása 
céljából. 

 A kupaknyomó egység áll „Kupaknyomó perem“-ből (1-es sz.), amelyre kívül felkerül egy „Rugó“ (2-es sz.), majd  ezek a „Fej“ (11-es sz.) • 
elülső részére lesznek elhelyezve. A „Kupaknyomó perem“-re (1-es sz.) felkerül egy „Rugó“ (5-ös sz.), a „Mágnes“ (6-os sz.) és forgatással 
csavarozásra kerül a „Szorító“ (7/8-as sz,) annak a céljából,  hogy tetszés szerinti kupakot lehessen használni. 

 A műanyag részek • nájlonból készültek és a fémrészek 8/10mmc galvanizált cink felülettel rendelkeznek.  
 Az összes alkatrész és csomagolóanyag minőségellenőrzésére sor került. • 
 A dugaszoló calofáncsomagolású és 12 darabos kiszerelésben kerül szállításra, dobozokban, amelyeknek súlya egyenként 22,5 kg és • 
térfogata 0,068 Mc .
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EMELÉS ÉS LEERESZTÉS, KILAZÍTÁS, CSERÉLÉS, 
LENYOMÁS  NYOMÁSSAL

DA BI ZAMENILI  BUSOLU (PRIŠARAFITE 
I ODŠARAFITE)
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HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

A dugaszológép megfelelő és könnyű használatának biztosítása céljából javasoljuk, hogy a csavarokat a résekbe  „szilárd“ felületen rögzítsék • 
az „Alaposzlophoz“ (10-es sz.).

 Le kell nyomni a „Gomb“-ot (4-es sz.) és meg kell lazítani a  „Fej“-et (11-es sz.), majd,  ez utóbbit a megfelelő magasságra kell állítani, • 
használatra készen. Javasoljuk, hogy a palack és a „Szorító“ (7/8 sz.) között 5 mm-nél n nagyobb távolságot ne hagyjanak ki, hogy a palackot 
könnyen be lehessen tenni és ki lehessen venni.

 Használat előtt, minden esetben ellenőrizni kell, hogy a „Kapocs“ (12-es sz.) be van-e a helyére téve. • 
 Vigyázat!•	  Nem szabad a „Fej“-et (11-es sz.) zúzóeszközökkel, vagy emelőkkel  mozgatni és/vagy erőszakosan mozgatni az „“Alaposzlop“ 
mentén, mielőtt ki nem lazították volna  a „Nyomógomb“ (4-es sz.) révén, ellenkező esetben a dugaszológép végérvényesen elromolhat.   

 A „Szorító“ (8-as sz.) 29-es átmérőjű • kiegészítő	 berendezés.  A használt „Szorító“ (7/8-as sz.) kicserélésekor elegendő elforgatni azt a 
mellékelt ábrán látható módon és be kell tenni a kiválasztott „Szorító“-t visszacsavarozással (ellentétes irányba forgatva).

 Nem igényel különleges karbantartást.• 

1 - TSA-TUBINO/PRM.C 2 - TSA-MOL.RIT. 3 - TSA-MOL.RIT.G. 4 - TSA-B.LA PULS.S.

5 - TSA-MOL.CAL.S.

6 - TSA-CAL.SUP.T

7 - TSA-BOC.P.LT1”26”

8 - TSA-BOC.G.LT2”29” 9 - TSA-ASS.DISCO PL. gr. 9 - TSA-ASS.DISCO PL. or. 10 - TSA-COL.BAS.Z. 11 - TES.MONT.MA

12 - GAN.TT.ZI. 13 - MANICO PL. green13 - MANICO PL. orange

CSEREALKATRÉSZ KÓD KATALÓGUS

1 TSA-TUBINO/PRM.C Komplett kupaknyomó perem
2 TSA-MOL.RIT Visszacsatlakoztatási rugó
3 TSA-MOL.RIT.G Kapocs visszacsatlakoztatási rugó
4 TSA-B.LA PULS.S. Kiakasztási gomb
5 TSA-MOL.CAL.S. Kupak mégneses rugó
6 TSA-CAL.SUP.T Kupaktartó mágnes
7 TSA-BOC.P.LT1 Kis szorító x lt1 átm. “26”
8 TSA-BOC.G.LT2 Nagy szorító x lt2 átm. “29”
9 TSA-ASS.DISCO PL Műanyag lemez

10 TSA-COL.BAS.Z. Cinkezett alaposzlop
11 TSA-TES.MONT.MA Alumínniumfej fogantyúval
12 TSA-GAN.TT.ZI Dugaszolófejének kapocsa
13 TSA-MANICO PL Műanyag fogantyú 
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