
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
 

HIDROPRESĂ GAMA PEW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HIDROPRESA  PEW 20-40-80 



 

1. Descriere 

 

Hidropresa din familia PEW utilizează o membrană gonflabilă cu apă pentru zdrobirea 

fructelor şi a altor produse alimentare. 

Aceasta este constituită dintr-o membrană internă din cauciuc natural, dintr-un coş (cilindru 

găurit) din inox şi din două capace din aliaj de aluminiu (capac superior şi inferior) menţinute 

laolaltă de un ax din oţel inoxidabil (ax central). 

Toate materialele utilizate sunt adaptate folosirii în industria alimentară, în concordanţă cu 

normele şi directivele europene aplicabile. 

Presiunea setată este protejată de o supapă de siguranţă pe bază de descărcare a lichidului, 

calibrată la 3,0 bari. 
 

2. Datele produsului 
 

 

 

 

 

3. Avertizări de siguranţă 
 

• Utilizaţi presa respectând limitele indicate pe plăcuţă, umflând membrana cu apă. Din 
motive de siguranţă, apăsaţi butonul pentru descărcarea aerului, situat pe capul axului 
(deasupra şurubului de închidere a capacului) până când iese apă. 

• În niciun caz nu creaţi presiunea cu ajutorul aerului. 

• Verificaţi periodic funcţionarea supapei de siguranţă care trebuie să se deschidă la 
presiunea de 3 bari (maxim 3,3 bari pe parcursul descărcării). În caz de defecţiune înlocuiţi-o. 
Sub nici o circumstanţă nu trebuie să fie desfăcut sigiliul exterior. 

• Presiunea de alimentare cu apă nu trebuie să depăşească 3 bari. În cazul în care 
presiunea este mai mare este necesară instalarea unei supape de reglare (reductor de 
presiune). 

• Protejaţi membrana de obiecte ascuţite şi nu o expuneţi la razele directe ale soarelui. 
 

HIDROPRESA    

MODEL PEW20 PEW40 PEW80 

Diametru exterior coş 
D1  (mm) 

270 350 438 

Înălţime coş 

h  (mm) 
385 475 600 

Capacitate nominală 
(L) 

20 40 80 

Diametru exterior membrană 
D2  (mm) 

139 190 220 

Presiune maximă admisibilă 
PS  (bar) 

3,0 3,0 3,0 

Temperatură admisibilă min./max. 
TS  (°C) 

-10/+50 -10/+50 -10/+50 

Masă 
(kg) 

20 26 39.5 

Înălţime totală 
H (mm) 

800 920 1070 

Înălţime canal de descărcare 
h1 (mm) 

300 300 300 



4. Instrucţiuni pentru punerea în funcţiune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Înşurubaţi picioarele de suport (6) la bază (3). 
2 Spălaţi foarte bine presa cu apă. 
3 Plasaţi coşul pe bază. 
4 Poziţionaţi sacul (nu se vede în ilustraţie) şi potriviţi-l bine pe fundul coşului. 
5 Umpleţi cu produsul care trebuie presat şi închideţi sacul deasupra acestuia. 

6 Poziţionaţi capacul (1), împingeţi şaiba şi înşurubaţi bine piuliţa de strângere (5). 
7 Poziţionaţi cilindrul anti-stropire (nu se vede în ilustraţie). 
8 Poziţionaţi recipientul de colectare în faţa canalului de scurgere. 

9 Legaţi conectorul rapid de 3/4” la reţeaua de apă. 

10 Deschideţi supapa de alimentare cu apă (7) şi presaţi încet până la atingerea presiunii 
maxime de 3 bari. 

11 Sucul se scurge prin găurile coşului până la canalul de colectare şi apoi la scurgere. 

 
Notă: pentru obţinerea unui randament bun daţi timp sucului să se scurgă cît mai bine, apoi 

presaţi din nou (deschizând şi închizând supapa de alimentare cu aer) cu presiuni din ce în ce 

mai mari până la atingerea presiunii maxime de 3 bari. 

 
12 Odată terminată presarea, deschideţi supapa de descărcare a apei (10) şi goliţi membrana 

(4) ţinând apăsat butonul de deasupra piuliţei de strângere în aşa fel încât să permiteţi 
intrarea aerului în membrană. 

13 După ce apa s-a descărcat complet presa e depresurizată, aşadar se poate deşuruba 
piuliţa de strângere şi se pot înlătura şaiba şi capacul. 

14 După ce sucul s-a scurs complet, demontaţi cilindrul anti-stropire, extrageţi sacul ce 
conţine reziduurile de fruct rezultate după presare.  

 
Notă: pentru a obţine un randament maxim se recomandă ca reziduurile rezultate după 

diferite presări să fie puse împreună şi presate din nou.  

 
Hidropresa GRIFO  nu necesită întreţinere. După utilizare se spală în amanunt şi cu grijă peste 

tot cu apă curată şi se păstrează într-un loc fără expune la razele solare. 

 Descriere 

1 Capac 

2 Coş 

3 Bază cu canal pentru descărcare   

4 Membrană 

5 Şurub închidere capac 

6 Picioare 

7 Supapă intrare apă 

8 Supapă de siguranţă 

9 Manometru 

10 Supapă ieşire apă 


