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 Kapslownica zamykająca, kapslami od średnicy 26(nr 7) do średnicy 29(nr 8), szklane butelki o pojemności 15 cl. do 200 cl. metodą • 
„Champenoise“.

 • Kapslownica jest zbudowana w całości z surowców wtórnych. Składa się z „Kolumny “ (nr 10), posiadającej stalową podstawę (FEP02 S = 18/10), 
która jest przyspawana do kolumny (rura przek.30x30 z 38 otworami zaczepowymi).  Do „Kolumny“ (nr10) zostaje przyłączona „Głowica“ (nr11), 
element wykonany ze stopu aluminium „ANTICORDAL“ na odlewy ciśnieniowe, posiadająca grupa zaczepu,(nr3+nr4+nr12) i grupy zaciskania 
kapsla (nr1+nr2+nr5+nr6+nr7/8).

 Grupa zaczepu składa się z „Haka “(nr 12) znajdującego się po prawej stronie „Głowicy “ (nr 11), ze „Sprężyny“ (nr3) i z „Przycisku “(nr 4). • 
 Wciskając „Przycisk“ (nr 4), odczepia się „Głowica“ (nr 11), aby uregulować jej wysokość.

 Grupa zaciskania kapsla składa się z „Rurki dociskającej kapsel“ (nr 1), na który zostaje nałożona „Sprężyna“ (nr 2). Znajdują się one w tylnej • 
części „Głowicy“ (nr 11).
Do „Rurki dociskającej kapsel“ (nr 1) zostaje wprowadzona „Sprężyna“ (nr 5), „Magnes“ (nr 6), a następnie ruchem okrężnym dokręca się „Tuleję “(nr 7/8) do 
kapslowania zadanym kapslem.

 Plastikowe części wykonane są z Nylon, a powierzchnię wszystkich stalowych elementów wykończono cynkowaniem galwanicznym o grubości • 
8/10mmc.

Kontrola jakości wykonywana jest na wszystkich częściach i opakowaniach.• 
Kapslownica owijana jest w celofan i pakowana w pudełka po 12 szt., każde z nich o wadze 22,5 kg i objętości 0,068 Mc.• 
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NACISNĄĆ ABY PODNIEŚĆ 
LUB OBNIŻYĆ 

ABY WYMIENIĆ TULEJĘ 
(ODKRĘCIĆ I PONOWNIE 
ZABLOKOWAĆ)
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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

OBSŁUGA I KONSERWACJA

 Dla łatwej i prawidłowej obsługi kapslownicy, zaleca się przymocować ją do „solidnego podłoża“ wprowadzając śruby w otwory znajdujące się • 
w podstawie Kolumny (nr 10).

 Wcisnąć „Przycisk“ (nr 4), aby poluzować i uregulować „Głowicę“ (nr 11) na pożądaną wysokość. Zaleca się, aby odległość między butelką i • 
„Tuleją “ (nr 7/8) nie przekraczała 5 mm w celu ułatwienia wkładania i wyciągania butelki.

 Przed użyciem należy zawsze upewnić się, że „Hak“ został prawidłowo zaczepiony.• 
 Uwaga: nie poruszać i/lub wyciągać siłą „Głowicy“ (nr 11) z „Kolumny“, uderzając tępymi przedmiotami lub prętami, gdyż mogłoby to • 
nieodwracalnie uszkodzić kapslownicę. Należy najpierw odblokować ją „Przyciskiem“ (nr 4).

 „Tuleja“ (nr 8) o średnicy 29 należy do akcesoriów. Aby wymienić używaną „Tuleję“ (nr 7/8), wystarczy ją przekręcić, jak pokazano na załączonym • 
rysunku i wyjąć, a następnie założyć pożądaną „Tuleję“, i dokręcić (przekręcając w przeciwnym kierunku).

 Non necessita di una manutenzione specifica.• 

CZĘŚCI ZAMIENNE LEGENDA

1 TSA-TUBINO/PRM.C Rurka dociskająca korek kompletna
2 TSA-MOL.RIT Sprężyna powrotna 
3 TSA-MOL.RIT.G Sprężyna powrotna hak 
4 TSA-B.LA PULS.S. Przycisk zwalniający 
5 TSA-MOL.CAL.S. Sprężyna magnes kapsel
6 TSA-CAL.SUP.T Magnes podstawa kapsel
7 TSA-BOC.P.LT1 Tuleja mała na 1l śred. „26“
8 TSA-BOC.G.LT2 Tuleja duża na 2 l śred. „29“  
9 TSA-ASS.DISCO PL Tarcza plastikowa 

10 TSA-COL.BAS.Z. Kolumna ocynkowana   
11 TSA-TES.MONT.MA Głowica stalowa z uchwytem 
12 TSA-GAN.TT.ZI Hak do głowicy kapslownicy
13 TSA-MANICO PL Uchwyt plastikowy
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opakowanie pudełka po 12 sztuk


