
PRESĂ PNEUMATICĂ
 PP 70-100-150-250-330-430

PNEUMATIC PRESS 
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DOTĂRI STANDARD :

o  Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 (PP 70, 
100, 150) sau cadru din oțel carbon (PP 250, 
330, 430) cu usa pneumatica
Etanșare ușă ermetică (numai modele PPC)
- PLC programabil cu afișaj de 12 „, complet 
cu opțiunea” rapidă „și conectarea 
programului presare
- Supapă axială pneumatică de alimentare 
(manuală pe PP 70)
- Panoul de comandă pentru pompa axială 
- Ventilator integrat
- Bazin suspendat pentru colectarea mustului
- Panou electric si comenzi manuale,
- Tensiune alimentare 400/3/50

STANDARD FEATURES:

-  AISI 304 stainless steel frame (PP 70, 
100, 150) or carbon steel frame (PP 250, 
330, 430) complete of pneumatic door

-  Hermetic door sealing (only PPC models)
-  Programmable PLC with 12” display, 
complete of “fast” option and pressing 
program linking

-  Pneumatic axial feeding valve (manual on 
PP 70)

-  Control panel for axial pump and must 
discharge

-  Integrated blower
-  Hang up must collecting basin
-  Electic panel with PLC and manual 
controls, standard voltage 400/3/50

OPȚIONALE:

- Comutator de presiune pentru încărcare 
axială

- Sonde de nivel pentru rezervorul de 
evacuare a mustului

- Robinet pneumatic de selecție a vinului
- Sistem de injectare gaz inert (numai 

modele PPC)
- Compresor integrat de umflare a 

membranei (PP 70, 100, 150)
- Compresor auxiliar pentru uși 

pneumatice
- Sistem extern de spălare (numai 

modele PPA)
- Sistemul de curățare a canalelor de 

scurgere (numai modelele PPC)
- Roți fixe sau motorizate (PP 70)
- Picioare reglabile
- Telecomandă și modul de asistență 

OPTIONALS:

-  Axial load pressure switch
-  Must collecting basin level probes
-  Must selection pneumatic valve
- Inert gas injection system (only PPC 
models) Membrane inflating integrated 
compressor (PP 70, 100, 150)

-  Auxiliary compressor for pneumatic door
-  External washing system (only PPA 
models)

-  Draining channels washing system (only 
PPC models)

-  Fixed or motorized wheels (PP 70)
-  Legs extension
-  Remote control and assistance module
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Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot 
fi modificate fără notificare prealabilă. 

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without 
notice. 

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA 

PP 70 PP 100 PP 150 PP 250 PP 330 PP 430

Struguri intregi | Whole grape Ton 4.7/5.2 6.8/7.4 10/11 17/19 22/25 28/33

Struguri desciorchinați/zdrobiți | Destemmed/pressed grape Ton 16/20 24/32 32/42 40/71 53/92 68/120

Masa fermentată | Fermented mass Ton 25/30 35/45 55/65 80/100 105/132 135/172

Supapă încărcare axială | Axial load valve ø mm 120 120 120 120 150 150

Racord al bazinului de colectare must 
Must collecting basin fitting ø mm 100 100 100 100 120 120

Capacitatea bazinului de colectare must | 
Must collecting basin capacity

850 850 850 850 2300 2300

Puterea motorului de rotire | Rotation motor power 4.0 4.0 5.5 7.5 15.0 18.5

Putere compresor | Compressor power kW 7.5 7.5 15.0 - - -

Putere suflantă | Blower power kW 3.0 4.0 4.0 7.5 13.0 18.5

DIMENSIUNI | DIMENSIONS 

Lungime | Length mm 5000 6350 6850 8500 9000 11000

Lățime| Depth mm 2200 2220 2600 2660 2930 2930

Înălțime | Height mm 2960 2960 3400 2780 3200 3200

Greutate | Weight Kg 3200 4000 5200 7500 9000 9900

lt

kW




