
MECHANICKÝ LIS
LAKOVANÝ S DŘEVĚNÝM KOŠEM



UPOZORNĚNÍ
Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, dříve než začnete s lisem pracovat. Osoby 
které neznají návod k obsluze, nesmí přístroj obsluhovat, stejně jako osoby mladší 18 
let.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE
Mechanický lis je určen k lisování šťávy z hroznů révy vinné a jiného ovoce. Je ideální 
pro lisování díky svým následujícím vlastnostem. Snadná instalace, používání a údržba,  
pohodlné lisování bez větší námahy pro obsluhu a jednoduché plnění a manipulace.
Lis umístěte nejlépe na suchém a čistém místě na vodorovné a pevné podložce.

POPIS STROJE
Základ lisu tvoří ocelová sběrná mísa, spočívající na třech nohách s otvory pro případné 
ukotvení k pevné podložce. Do středu základny a mísy je zapuštěn vodící šroub s lisovací 
hlavou. Koš lisu je centricky nasazen na sběrnou mísu.
Lisovací síla vyvozená otáčením lisovací hlavy na šroubu pomocí páky je přenášena 
přes pacholata a tlačnou desku na lisovanou náplň koše. Při lisování jiného ovoce než 
vinných hroznů, doporučujeme uložit do vnitřního koše před naplněním ovocnou drtí 
řídkou tkaninu (sítko), která zamezí vytlačování lisované drti spárami mezi laťkami koše.

ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU
Výrobek na konci své životnosti je nutno předat specializovaným organizacím, které se
zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací a nepoužitelné 
výrobky tak ekologicky zlikvidovat v souladu se Zákonem o odpadech.
Všechny použité materiály jsou recyklovatelné.

model 1

model 2

název
Ø šroubu 

(mm)
rozměr koše

Ø x výška (cm)
objem koše hmotnost lisu

Auronzo 30 30x40 28 36
Fimon 35 35x45 43 46

Pasubio 40 40x55 69 66
Verena 45 45x60 96 86
Cengio 50 50x65 128 108
Ortigara 55 55x70 166 145
Grappa 60 60x75 212 200
Bianco 65 65x80 265 220
Cervino 70 70x85 327 305
Rosa 80 80x95 477 400

TECHNICKÉ PARAMETRY

název
Ø šroubu 

(mm)
rozměr koše

Ø x výška (cm)
objem koše

hmotnost 
lisu

Venda 18 15x22 3,9 7,5
Berico 28 20x30 9,5 18

Summano 28 25x35 15 23
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model 2


