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DOMENIUL DE APLICABILITATE 

 

Maşina de dezbrobonit şi zdrobit struguri este un utilaj destinat a executa mecanizat 

operaţiunile de desprindere a boabelor de pe ciorchine, separarea şi zdrobirea acestora. Domeniul 

de utilizare cuprinde sectorul de prelucrare industrială a strugurilor pentru vinificaţie, sectorul 

agricol gospodăresc şi industria conservelor de legume-fructe. 

 

PREZENTARE GENERALĂ 

 

 Maşina de dezbrobonit şi zdrobit struguri lucrează la staţionar, este acţionată electric şi are 

în componenţă mai multe subansambluri mecanice şi echipamente electrice de comandă şi 

acţionare a organelor active. Utilajul are următoarea componenţă: - cadru suport; - buncăr de 

alimentare; - transportor de alimentare; - ansamblu desbrobonire struguri; - transportor de 

evacuare; - sistem de pompare boabe şi suc; - transmisie mecanică; - motor electric de acţionare; - 
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apărătoare de protecţie; - sistem de susţinere şi rulare pe sol; - instalaţie electrică de alimentare cu 

energie de la reţeaua electrică (220V). 

 Procesul tehnologic de lucru al maşinii de dezbrobonit şi zdrobit struguri, are la bază 

mecanismul de desprindere a boabelor de struguri de pe ciorchine prin agitarea acestora în mod 

repetat într-o incintă semideschisă, şi de separare printr-o carcasă metalică de tip sită cu orificii 

perforate, împreună cu sucul rezultat prin zdrobirea şi strivirea lor. 

 Buncărul maşinii poate fi alimentat cu struguri manual sau cu mijloace mecanice 

(transportor de alimentare cu bandă). 

 De la starterul maşinii se comandă pornirea, respectiv, oprirea utilajului. 

 Punerea în mişcare a organelor active ale maşinii antrenează în mod constant şi uniform 

materialul din buncăr. Transportorul melcat de la baza buncărului realizează o zdrobire primară a 

strugurilor şi o distribuţie a lor pe toată lungimea rotorului cu palete. Rotorul cu palete realizează 

agitarea şi scuturarea ciorchinelor de struguri, care conduc la desprinderea boabelor şi separarea 

lor de ciorchine. Forţa centrifugă generată de mişcarea de rotaţie a rotorului cu palete, are ca efect 

trecerea boabelor prin orificiile carcasei de separare concomitent cu sucul rezultat prin zdrobirea şi 

strivirea acestora. Amestecul de boabe de struguri şi suc este preluat de transportorul melcat 

inferior, care definitivează procesul de zdrobire a boabelor şi alimentează sistemul de pompare în 

circuitul de prelucrare ulterioară. Ciorchinii care nu trec prin orificiile carcasei perforate, sunt 

evacuaţi în exteriorul maşinii prin secţiunea cu deviator de la celălalt capăt al utilajului.  

 Procesul de lucru poate fi oprit şi reluat de câte ori este nevoie. 

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE  

 

Dimensiuni gabarit: 

- lungime, mm……………………………………………………………………………………2215 

- latime, mm……………………………………………………………………………………..1700 

- inaltime, mm……………………………………………………………………………………1245 

- Masa, kg…………………………………………………………………………………………130 

- Modul de antrenare ………………………………………….cu acţionare electrică, la staţionar 

-Tipul motorului electric..............................................................................MMF-CS-90L24-4A 

- Puterea motorului, kW........................................................................................................1,5 

- Frecvenţa de rotaţie nominală, min-1                                                                               1410 

- Debitul de alimentare, kg ·s-1 ……………………………………………………….………….0,8 

- Gradul de dezbrobonire, %  ……………………………………………………..................98,28 

- Gradul de zdrobire,% ……………………………………………………………................100,00 

- Consumul orar de energie, kwh……………………………………………………………….1,44 

- Capacitatea de lucru la timpul efectiv, t/h…………………………………………………….2,0 

- Personal deservire………………………………………………………………………………..2 



EFECTE SOCIO – ECONOMICE 

 

- creşterea cifrei de afaceri a fabricantului cu cca. 60.000 lei/ an; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru producătorii viticoli  prin reducerea efortului fizic 

- diminuarea importurilor, reprezentând reducerea efortului valutar al României cu cca. 10 

mii. EURO pe an. 

 

PRODUCĂTOR 
 

- S.C. AROMET SA-Buzău 
 

- Realizată în cadrul Programului AGRAL 


