
 
 
 

 
 
 

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
KG 510 típusú  

Burgonyakoptató gép 

 

 
 
 

Ezt a Telepítési és használati utasítást a gép üzemeltetıje a használatbavétel elıtt 

alaposan tanulmányozza át, és ırizze meg jogainak érvényesítése érdekében!
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3. Mőszaki adatok 
Befoglaló méretek: 385×465×730 
Saját tömege:  30 kg 
Fı és csatlakozó méretek: Lásd: 1. ábra 
Meghajtómotor  - típusa: MYT712-4 
 - feszültsége: 230V; 50Hz 
 - fordulatszáma: 1420/min 
 - teljesítménye: 0,37 kW 
Érintésvédelmi osztály I. o. 
Védettség: IP 44 
Koptatótárcsa fordulatszáma: 250/min 
Üzeme: szakaszos 
Hidegvíz csatlakozás: C1/2” (víznyomás tartomány: 100-600 kPa) 
Csatornacsatlakozás: ∅50 mm belsı átmérıjő gumitömlıvel 
Öblítıvíz fogyasztás: Max.: 8 l/min fojtás alkalmazása nélkül  
Átlagos koptatási teljesítmény:   70-100 kg/h 
Egyszerre tisztítható mennyiség: 4-4,5 kg 
Tisztítás idıtartama: 1,5-3 min 
Tisztítás mértéke: ∼80 % 
Tisztítási veszteség: ∼15 % 

  
 

Figyelem!  A koptatási teljesítmény (koptatási idı) nagymértéken függ a burgonya 
minıségétıl, a megkívánt tisztítás mértékétıl és a kezelıszemélyzet gyakorlottságától. 
A koptatódobot teljesen nem szabad feltölteni!  Az egyszerre tisztítható mennyiség 4-
4,5 kg, de a betöltött burgonya és a fedélnyílás alsó pereme között legalább 3÷5 cm 
hézag szükséges, mert így biztosított a burgonya optimális örvénylése a koptatáskor.  
A burgonya betöltésénél kerülni kell a kemény szilárd anyagok (pl. kı) bejutását a 
koptatótérbe, mivel ez nagymértékben csökkenti a koptatótárcsa, ill. koptatóbetét 
élettartamát. 
 

4. Mőszaki leírás 

A gép gumilábakon álló rozsdamentes burkolatú. A koptatást a koptatódob belsı felületére 
rögzített cserélhetı koptatóbetét, valamint a dob alján elhelyezkedı kivehetı koptatótárcsa 
végzi. A koptató felületek mőgyantába ágyazott korundszemcsékkel vannak bevonva. A 
koptatást a koptatótárcsa forgó mozgása és a centrifugális erı által a koptatódob falához való 
súrlódás biztosítja. 
A dob kiömlınyílása mechanikus szorítású, gumitömítéső ajtóval zárható. A dobba az öblítıvíz 
C1/2”-os tömlıcsatlakozáson keresztül vezethetı be. A lekoptatott héj az öblítıvízzel a dob 
alsó részébe kerül, ahonnan a kifolyócsonkon keresztül távozik. A meghajtómotor szíjhajtáson 
keresztül forgatja a koptatótárcsát, mely a hajtómő végén kiképzett villán ül. 
A koptatódob a dobfedéllel és a nyitható, reteszelt, gumiperemes plexi fedéllel van lezárva. 
Ezen keresztül figyelhetı meg a koptatás folyamata. Felnyitásakor a gép automatikusan leáll. 
Újraindítás a fedél lezárása után a zöld nyomógomb benyomásával lehetséges. Az ajtónál lévı 
terelılemez rozsdamentes acéllemez. A gépet célszerő munkaasztalon elhelyezni. 
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5. Szállítás, raktározás 

A KG 510 típusú burgonyakoptató gépet polietilén zsákba burkolva, kartonplaszt 
dobozba helyezve szállítjuk. A doboz mozgatása csak a feltüntetett jelzésnek 
megfelelıen történhet. 

A gép átvételekor meg kell gyızıdni a csomagolás épségérıl. A doboz felbontásakor 
ellenırizni kell a tartozékok meglétét, valamint a gép sérülésmentességét. Az esetleges 
hiányt, vagy a gép sérülését ténymegállapító jegyzıkönyvben kell rögzíteni. 

Hosszabb tárolás, raktározás esetén a gépet az eredeti gyári, vagy annak megfelelı 
csomagolásban, száraz, hővös helyen kell elhelyezni. 
 
6. Üzembehelyezés 

A burgonyakoptató gép kicsomagolását megfelelı körültekintéssel kell végezni. A 
kicsomagolt gép külsı burkolatait folyékony mosószeres melegvízzel kell lemosni, 
majd puha ruhával gondosan szárazra kell törölni. 

Az üzembe helyezınek a következıkrıl kell gondoskodni: 

a./ kapcsolótábla 
b./ hálótati hidegvíz csatlakozás 
c./ csatornacsatlakozás 

a./ Kapcsolótábla 

A kapcsolótábla kialakítását csak szakképzett szerelı végezheti. A burgonya-
koptató gépet biztosított, védıföldeléssel ellátott dugaszolóaljzatba 
csatlakoztatjuk. 
A telepítésnél be kell tartani a vonatkozó MSZ elıírásait. 

 

b./ Hálózati hidegvíz csatlakozás 

Hidegvízhálózatra kiépített C1/2”-os golyóscsapról ∅1/2” belsı mérető, textil-
betétes mőanyagtömlın át ajánlott csatlakoztatni. 

 

c./ Csatorna csatlakozás 

Biztosítani kell legalább ∅50 mm-es csatornacsatlakozást, a géphez ∅50 mm-es 
belsı mérető gumitömlı csatlakoztatható. 
 

A burgonyakoptató gépnek a villamos hálózatra, hálózati hidegvízre és csatorna-
csatlakozóba történı bekötése után üresjárati ellenırzést kell végezni. 

Nyissuk ki a hidegvízcsapot, kapcsoljuk be a gépet, ellenırizzük a gép járását, majd 
kapcsoljuk ki. 
 
7. Kezelés 

 
 Ellenırizzük: - az elektromos csatlakozást,   
    - a csatornacsatlakozást, 
    - nyissuk ki a hidegvízcsapot 
 

Zárjuk be a kiömlınyílás ajtaját, töltsük be a garatnyíláson keresztül a tisztítandó 
anyagot, zárjuk le ezután a fedéllel.  
Az öblítıvíz csapját nyissuk ki, indítsuk el a gépet. 
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1-2 min elteltével állítsuk le a gépet, ellenırizzük a koptatás minıségét (szükség esetén 
indítsuk újra).  
Az öblítıvíz csapot zárjuk el. A terelılemez alá helyezzünk edényt és az ajtó kinyitása 
után újra indítsuk el a gépet.  
A tisztított burgonya kipereg, állítsuk le a gépet. 
Kiürítés után a mőveletsor újra ismételhetı. 
Használat után a koptatódobot hidegvízzel, gyökérkefével kell kitisztítani, majd hideg-
vízzel átöblíteni. A külsı burkolatot folyékony mosószeres melegvízzel kell lemosni, 
majd szárazra kell törölni. Az ajtót és a garatnyílást hagyjuk nyitva, hogy a gép kiszá-
radhasson. 
 
Figyelem! 
 
 - Bekapcsolt, forgó gépbe nyúlni TILOS! 

- Tartós üzemen kívül helyezés esetén a hálózati kapcsolóval feszültség-men-
tesíteni kell a gépet!  

 - A gépet csak a kezelésére kioktatott személy kezelheti! 
 - A gépet vízsugárral tisztítani TILOS!    

 
8. Karbantartás 

 
A karbantartást csak feszültségmentes állapotban szabad végezni. 
 A villamos csatlakozások és alkatrészek karbantartását csak szakképzett 

szerelı végezheti. 
Havonta ellenırizni kell a villamos alkatrészek és szerelvények állapotát, valamint az 

ékszíj állapotát és feszességét. Az ékszíj feszítését csavar és ellenanya biztosítja. 
 
9. Javasolt tartalék alkatrészek 

Ékszíj     Z-1060-tól  Z-1120-ig 
Kúpgörgıs csapágy  30205A 
Rugós tömítıgyőrő  Z32x52x10 
Ajtó tömítés    510-4001 
Koptató betét   510-0002 
Ékszíjtárcsa II.   510-00-10 
Nagy ékszíjtárcsa   1501-00-29 
Koptató tárcsa   510-3000 

 
10. Környezetvédelem 

- Csomagolás: 
A gép csomagolása hullámkarton doboz. A hullámkarton doboz 
szelektíven győjthetı, leadható.  

 - Ártalmatlanítás:  
A gép használatra alkalmatlannak való minısítése után az alábbi módon 
kezelhetı: 
A gép legnagyobb része fémbıl van, veszélyes anyagot nem tartalmaz, így 
szennyezett fémhulladékként leadható. 
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Kg 510 burgonyakoptató gép  
Körvonalrajz 

 
1. ábra 
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Csd Hálózati csatlakozóvezeték dugóval H05RN-F, 250V 3x0,75mm2 + MK 5102, 250 

Vk REED kapcsoló MRPR-8AW22-43 

Sk Sorkapocs BK3 

L Jelzılámpa izzó U=130V, P=2W 

Ki Vésznyomógomb P-r + k 

Be Nyomógomb LT2-GN  +  kFa-OGL 

Mk Mágneskapcsoló LC1K0610M7 

M Meghajtómotor MYT712-4 

Jel Megnevezés Típus 

 

KG 510 típusú burgonyakoptató gép 
Elektromos kapcsolási rajz 

2. ábra 

 


