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Drtiče ovoce Fruit SHARK 1,6 kW a MEGALODON 2,5 kW

Doporučení výrobce: 

Fruit SHARK zpracovává ovoce velmi vysokou rychlostí. Pro 

zefektivnění práce a zvýšení celkového objemu zpracovaného ovoce 

doporučujeme pracovat v týmu a k drtiči Fruit SHARK zakoupit 

ještě jednu transportní nádobu. Možnost plynulé výměny nádob 

zdvojnásobí efektivitu Vaší práce. Pro další zpracování doporučujeme 

nerezový hydraulický lis na ovoce.

VÝKON MOTORU         OTÁČKY MOTORU             
PRŮMĚR  

ZPRACOVÁVANÉHO 
OVOCE 

HMOTNOST STROJE        ROZMĚR STROJE   
TEPELNÁ OCHRANA 

MOTORU

OCHRANA PROTI 
SAMOSPUŠTĚNÍ PO VÝPADKU 

PROUDU       
MOTOROVÁ BRZDA

1600 W 2800 ot./min.
do 10 cm

26 kg 68 x 37 x 54 cm ANO ANO ANO

2500 W 2800 ot./min. 31 kg 115 x 37 x 54 cm ANO ANO ANO

jablka
mrkev řepa

SYSTÉM
  

SNADNÉHO  

ČIŠ
TĚNÍ

Fruit 
SHARK 1,6 kW

řepa

Elektrické drtiče ovoce Fruit SHARK 1,6kW a Fruit SHARK MEGALODON 2,5kW jsou vyrobeny z ušlechtilých nerezových materiálů, které zajišťují 

jejich hygienický provoz, pěkný vzhled, vysokou odolnost a také dlouhou životnost. Drtiče jsou určeny ke zpracování plodů, zejména ovoce určeného 

k dalšímu zpracování (lisování). Ovoce respektive také zelenina je zpracována velmi rychlým a efektivním způsobem. Nadrcený materiál má ideální 

hrubost pro další zpracování lisováním s maximální výtěžností šťávy. Drtiče Fruit SHARK umí zpracovat také peckoviny (včetně pecek). Připojení do 

běžné síťové zásuvky 230V (u drtiče MEGALODON 2,5kW doporučujeme jistič alespoň 16A). 

Fruit SHARK 1,6kW doporučujeme pro běžné uživatele, chataře, chalupáře, zahrádkáře a vyznavače zdravého životního stylu. Je skvělým pomoc-

níkem pro zpracování především jablek, hrušek, rybízu a dalšího ovoce určeného k následnému lisování. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 

50-100kg (dle rychlosti obsluhy).  

Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON doporučujeme pro náročné uživatele, zahrádkáře, drobné farmáře či zpracovatele ovoce a zeleniny. 

Díky velkokapacitní násypce zpracuje nejen veškeré ovocné plody ale také zeleninu např. mrkev, celer, červenou i cukrovou řepu, zelí, 

květák a také kukuřičné klasy. Průměrná hodinová výkonnost stroje je 100-200kg (dle rychlosti obsluhy).
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Lisy na ovoce VARES - Hydraulické - NEREZ PROFI

Doporučení výrobce:

Před lisováním musí být ovoce nadrceno, nej-

lépe na  nerezovém elektrickém drtiči Fruit 

SHARK. Ovoce zpracované drtičem Fruit 

SHARK má ideální hrubost pro další lisování 

s maximální výtěžností šťávy (moštu). Spojením 

drtiče Fruit SHARK a lisu dosáhnete profesionálních 

výsledků. Při lisování vytéká mošt z lisu nejprve sa-

movolně, postupně je pak třeba zvyšovat tlak.

Lisy na ovoce VARES HYDRAULIC PROFI nerezové konstrukce jsou vyrobené pro zpracování nadrceného ovoce s maximální výtežností ovocné štávy 

(moštu). Předností těchto lisů je především koš vyrobený z nerezové potravinářské oceli síly 3 mm a přítlačné desky o síle 6 mm pro přímý styk s po-

travinami a odolné ovocným kyselinám. Nerezová odkapová mísa s ideálně umístěným vývodem se závitem ¾“ pro montáž libovolného výpustného 

kohoutku. Lisy jsou dodávány včetně hydraulické panenky 2t respektive 5t. Pro zachování maximální čistoty ovocné štávy a urychlení a usnadnění 

manipulace při zakládání a vyprazdňování obsahu lisu doporučujeme používat textilní vložku do lisu VARES PROFI. Vložky do lisu VARES PROFI jsou 

používány také pro průmyslové lisování a vynikají maximální tlakovou odolností a zároveň čistotou výsledného produktu 

(moštu). Není nutné již ovocnou šťávu 8ltrovat. Textura vložky viz. pozadí stránky níže. 

V nabídce jako NOVINKA roku 2014 jsou typy: 
HYDRAULIC 18L/2t  a  HYDRAULIC 50L/ 5t. 

TYP LISU
OBSAH KOŠE/
OBJEM KOŠE

VÝŠKA 
KOŠE

LISOVACÍ 
SÍLA/TLAK

HMOTNOST

HYDRAULIC 18L/2t 18l 370 mm 2t 33 kg

HYDRAULIC 50L/5t 50l 370 mm 5t 53 kg
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HYDRAULIC 50L/5t
Lis masivní konstrukce s  panenkou 5t umístě-

nou navrch koše. Jednoduchá konstrukce pro 

maximální objem a výkon, ale zároveň s přízni-

vou cenou. Pro přestavění 

kroku při lisování je dodá-

ván dubový špalek,  

který se umisťuje 

pod hydraulic-

kou panen-

ku. Objem 

koše 50L 

o d p ov í d á 

obsahu tří 

nádob drtiče  

Fruit SHARK.

HYDRAULIC 18L/2t 
Menší, ale velmi šikovný a  ro-

bustní lis s hydraulickou panenkou 2t umístěnou ve spodu koše. Jeho výhodou je vynikající 

manipulace při lisování, panenku není potřeba vyndavat, pro přestavění lisovacího kroku 

použijete horní nerezovou přítlačnou tyč s otvory. Lisování je komfortní a rychlé. Objem 

koše 18L odpovídá obsahu jedné nádoby drtiče Fruit SHARK.

NOVINKA 2014

zelí švestky

Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON 

HYDRAULIC 50L/5t5t
konstrukce s  panenkou 5t umístěstě-
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