
Manual de utilizare  

Zdrobitor manual RURIS SS30 
 

UTILIZARE: 
Se foloseşte în gospodării la zdrobirea strugurilor pentru obtinerea mustului. 

 
CARACTERISTICI TEHNICE: 

- Productivitate:                        500-700 kg/h 
- Dimensiuni de gabarit:          850 x 550 x 340 
- Capacitate cuvă:                    20 kg 

 

PĂRŢI COMPONENTE: 
1. Cuvă alimentare - inox alimentar. 
2. Suport aşezare - inox 
3. Manivelă antrenare. 
4. Role de zdrobire - poliamidă  
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PASI  DE MONTAJ  

 

 1.Fixati elementul lateral (mic) in cantul elementului lateral (mare) si imbinatile de jos in sus 
pina cind ajung la acelasi nivel.  

2.Fixati elementul lateral (mare) in cantul celor 2 elemente laterale deja imbinate de sus in 
jos pina ajunge la nivelul celorlalte,apoi fixati elementul lateral (mic) in cantul celor 2 elemente 
laterale (mari) si impingeti de jos in sus pina ajunge la nivelul celor 3 elemente deja imbinate. 

3.Atasati cuva deja montata pe cadrul zdrobitorului RURIS SS 30 si prindetil cucele 4 
suruburi de fixare. 

 

FUNCŢIONARE: 
 

–  Se amplasează storcătorul deasupra unui vas cu capacitate minim 50 L (butoi, putină) 
în care să se colecteze strugurii. 

 

–  Se alimentează cuva cu struguri. 
– Se învârte de manivelă. Prin rotirea manivelei, strugurii sunt tocaţi şi zdrobiţi cu 
ajutorul cuţitelor şi a rolelor de zdrobire. 

 

Dacă în timpul  funcţionării se blochează  rolele,  se roteşte  în sens invers  manivela 
1 – 2 rotaţii. 

 

 
 
 
 
 
 

Element mic 

Element mare 



 

ATENŢIE 
– Nu se vor introduce în storcător corpuri dure sau părţi lemnoase. 
– Nu se va introduce mâna în cuva de alimentare în timpul rotirii manivelei. 
– După fiecare utilizare se curăţă storcătorul. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

               DECLARATIA DE CONFORMITATE CE 
 
 

 

 

Producator: SC  RURIS  IMPEX  SRL 
Calea Severinului, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Romania 
Tel. 0351 464 632, Fax 0351 464 633, www.ruris.ro, office@ruris.ro  
Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General  
Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae – Director Proiectare 
Productie 

 

Descrierea masinii: STORCĂTOR DE STRUGURI  RURIS  realizeaza operatii de 
zdrobire a strugurilor in vederea obtinerii mustului si ulterior a vinului – Antrenarea 
este facuta cu o manivela manuala, iar  rolele de zdrobire sunt echipamentul de lucru 
efectiv.   
Simbol: Ruris       
Tipul: SS30 
Capacitate de incarcare:  20  kg    Productivitate: 500-700kg/h  

 

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator si/sau distribuitor, in conformitate 
cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Directiva 
2006/42/EC – cerinte de siguranta si securitate, Standardul SR EN ISO 12100 – 
Masini. Securitate, H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in 
mediu, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si 
declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune 
in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra 
mediului.   

 

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie 
raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive 
europene:  

 
 
-Directiva Uniunii Europene 2006/42/CE , privind siguranta masinilor;   
-SR EN ISO 12100:2011 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii 
generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice. Cerinţe 
generale.  
 
 
Declarăm, de asemenea, că au fost îndeplinite în cursul procesului de 
fabricatie/montaj  cerintele următoarelor  standarde si directive:  
-SR EN ISO 13857/2008  - Distanta de securitate pentru protejarea membrelor 
superioare si inferioare; 
-SR EN 1050 (14121) - Principiile de evaluare a riscurilor; 
-EN ISO 13849/1 - Elementele sistemului de control al securitătii; 
 
Alte Standarde sau specificatii utilizate:  
-SR EN ISO 9001 - Sistemul de Management al Calitatii 
-SR EN ISO 14001 - Sistemul de Management al Mediului 
-OHSAS18001 - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.  

http://www.ruris.ro/
mailto:office@ruris.ro


 
 

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.  
Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. 
Termen de valabilitate: 5 ani de la data aprobarii.   
Locul si data emiterii: Craiova, 27.04.2018. 
Anul aplicarii marcajului CE: 2018.                                        
Nr. inreg:  323/27.04.2018 

 
Persoana autorizata si semnatura: Ing. Stroe Marius Catalin 

Director  General  al 
SC RURIS IMPEX SRL 

       
 

 


