
Egészség a saját kertjéből a

GYÜMÖLCSLÉ KÉSZÍTŐ FELSZERELÉSEIVEL

Minden felszerelés adott az otthoni gyümölcslé készítéshez
Gyümölcsaprító pép-malom
Hidroprés
Gyümölcslé tartály
Préselt italok
Erjesztett italok



GYÜMÖLCSLÉ KÉSZÍTÉS

A használati útmutató megtalálható az interneten a www.speidel-behaelter.de oldalon.

7. oldal
Fermentált
gyümölcslé
alkohollal

Gyümölcslé és Must  elkészítése és tárolása

Gyümölcsök

3. oldal

4. oldal
Préselés

Tárolás / Előállítás

Tárolás /előállítás

5. oldal
Alkoholmentes
gyümölcslé

Döntsön most!
Ízletes gyümölcslé almából, körtéből, szőlőből és más bogyós csümölcsökből. 
Mindennel rendelkezünk, amire csak szüksége van a gyümölcslé előállításhoz.

6. oldal
Alacsony
alkoholtartalommal

Gyümölcsök felaprítása



Betöltő garat
polietilén anyagból

Rozsdamentes elővágó

Rozsdamentes
vágópengék

Kiömlőnyílás

Biztonsági kapcsoló 
(üzemeltetés csak
ennek zárása esetén)

Állásbiztos malomláb
(3 pontos) beleépített
elektromotorral

A darabok készen állnak a préselésre:
- A préselt gyümölcslében nincsenek gyümölcshús        
  darabok,
- ami a préselésnél magasabb gyümölcslé hozamot                          
  jelenthet

A pépesített daraboknál:
- optimális fermentálás- optimális fermentálás

Garat: nagy teherbírású narancsszínû PE mûanyag 
(újrahasznosítható)

Alsó rész:nagy teherbírású fekete PE mûanyag 
(újrahasznosítható)

Motor: 230 V, 50 Hz, teljesítmény 2.2 kW, fordulatszám 2,800 
rpm
Be/Ki: Kapcsoló kioldó tulajdonsággal                        Be/Ki: Kapcsoló kioldó tulajdonsággal                        
Csatlakozó:230 V, 50 Hz, érintésbiztos foglalt                        
Vágókés: rozsdamentes acél, élezhetõ, fordítható, keményített 
penge.

Óránkénti teljesítmény több mint 1,000 kg rozsdamentes 
minden része élelmiszer kategóriába sorolt



HIDROPRÉS

Öntött fedél

Rögzítő csavar

Inox perforált préskosár

Lé-elvezető csatorna

Cefre tér

Stabil lábak,(3 láb)

Lé kifolyó csonk

Szellőző és
légtelenítő szelep

Membrán
(természetes gumi)

Túlnyomás vezérlő szelep,
nyomásmérő órával és
leeresztő csatlakozóval

Méret/Kombinált térfogat

Magasság    mm

Súly kg

ÁR

Szállítási csomagolás:  Prés, prészsák, Csepegés védő

Szűrő zsákok a préshez  Termékszám:             ÁR

Préskosár alsó szintje mm

GEKA Gyorskuplung R 3/4"

Külső átmérő  R3/4",  tömlővéggel

90 literes hidropréshez                                               22691
180 literes hidropréshez                                             22619

Alkatrészek                             Termékszám          ÁR

Csepegés védő
20 literes hidropréshez
40 literes hidropréshez
90 literes hidropréshez
180 literes hidropréshez

Gumimenbrán
20 literes hidropréshez
40 literes hidropréshez
90 literes hidropréshez
180 literes hidropréshez

Törköly zsák
20 literes hidropréshez
40 literes hidropréshez
90 literes hidropréshez
180 literes hidropréshez

A használati útmutató megtalálható az interneten a www.speidel-behaelter.de oldalon

Négy méretben kapható

Hálózati csatlakozás

Leeresztő csatlakozó

Max. Víznyomás

Termék szám

Hossz × Szélesség mm



GYÜMÖLCSLÉ TARTÁLY

Merülő
melegítő

Tartozékok:
Rozsdamentes acél felületű merítő melegítő hőmérővel. 
(hősterilizáló a lé hevítésére, lásd a képen jobbra)
230 Volt,  3.200 Watt
Vazelin olaj 1 Ltr )
Rozsdamentes acél szelep 
 (alternatívájaként a mellékelt műanyag szelep) (alternatívájaként a mellékelt műanyag szelep)

A használati útmutató megtalálható az interneten a www.speidel-behaelter.de oldalon.

Kapacitás
Ø
mm Magasság Súly

kb. kg
Rendelés
   szám

Ár



Széndioxid

A Speidel felszereléssel, egy négy fős család, 
évente 350 EURO  göngyöleg költséget spórol 
meg, ha napi 1 liter/fő italfogyasztást számítunk. 
Igy az első évben kitermelődik a túlnyomásos 
hordó ára.

Palackozott ásványvíz
Spiedel ásványvíz

Térfogat Súly
 kb.

Megrendelés
       szám

Ár

Tartozékok: 

Tisztító kefe
a hordóhoz,( befogatható fúrógépbe)              

Gázcsatlakozó tömlő
csavaros tömlőszeleppel,
csatlakozási méret G1/4"

Széndioxid nyomásszabályzó,Széndioxid nyomásszabályzó,
(üzemi nyomás 10 bar-ig)

Széndioxid gázpalack,
2 kg széndioxid töltettel

A szállítás kiterejed: Hordó, Rozsdamentes kinyúló cső, felül golyósszeleppel, alul 
fogas hordócsatlakozóval, biztonsági lefúvó szeleppel, és nyomásmérő órával.

TÜV ellenörzéssel a legfőbb biztonságért.

 Ø
mm

    Hordó
magassága

TÚLNYOMÁSOS ITALTÁROLÁS

A használati útmutató megtalálható az interneten a www.spiedel-behaelter.de oldalon 

Nyomásszabályozó
        egység

50 Liter

100 Liter

Stainless
   steel
rust-free

Tisztító kefe
 a hordóhoz

Palack
1 év               2 év             3 év



R TÍPUS

O TÍPUS

Minden tárolón minősített 
hordozó fül, (30 kg-os 
terhelési határ).

Ovális italhordók, lágyetilén anyagból, hordozó fülekkel

Típus Térfogat
   liter

Átmérő
    mm

Magasság
     mm

Szállítási 
egység db Termékszám ÁR

Italhordó tartozékok
Ovál és köralakú hordókhoz Termékszám

Fesztelenítő szelep és dugó
Leeresztő csap műanyag, 10mm átmérővel.
Leeresztő csap műanyag, 15mm átmérővel
Zárósapka
Leresztő csap 8mm-es menetes csatlakozóval

A használati útmutató megtalálható az interneten a www.speidel-behaelter.de oldalon.

MUSTHORDÓ

Előnyei:  

Vastag fal, jó és hosszú idejű aroma tartásra

Hosszú ideijű tárolásra használható

Német minőség

Minősített élelmiszerbarát anyag.

Típus Magasság
     mm

Termékszám ÁRTérfogat
    liter

Átmérő
   mm

ÁR

Szállítási 
egység db

Leeresztő csap; műanyag

Fesztelenítő szelep, 
két részes, csavarozható
rögzítéssel.

Köralakú italhordók, lágyetilén anyagból, hordozó fülekkel



További érdekes SPEIDEL termékek:

 A SPEIDEL sörfőző család:
Főzzön magának különleges söröket.

SPEIDEL saválló tartályok:
Bor,Italtechnikai, Pince technológiai berendezések

Speidel Tank und Behalterbau GmbH
Németország

Magyaroszági képviselet:

Agrocentrum HU Kft.
2370 Dabas
Szőlőhegyi út 2/a

TTel: 06-29-560-840
Fax:06-29-560-841
Mobil:06-30-211-2333

www.kistraktorhaz.hu


