
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU EXTRACTOR DE MIERE ACTIONAT 

MANUAL SAU ELECTRIC 220V/12V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Extractorul  de miere  cu  actionare electrică  si manuala este proiectat pentru 

stoarcerea ramelor. Centrifuga este prevazuta cu capac transparent. 

Stoarcerea ramelor se realizeaza prin forta de centrifugare . 

Centrifuga se poate alimenta la 220 V sau la 12 V ( acumulator) 

Principalele componente ale extractorului sunt: 

1. Cosul centrifugii 

2. Actionare manuala cu frana 

3. Panoul  de comanda electric 

4. Bazin centrifuga 

5. Fulie 

6. Canea de scurgere miere 

7. Motor electric (! Motorul este fixat pe unul dintre picioarele centrifugii) 

8. 3 picioare (! Unul dintre picioare are fixat si actionarea – motorul electric) 

Avantajul acestor extractoare este ca pot fi utilizate si in stupinele unde  nu exista 

electricitate, deoarece pot fi actionate manual sau la acumulator (baterie). Panoul de comandă 

contine potentiometrul pt. reglarea vitezei si a timpului, si la fel un buton pt. oprire: 

- “vreme”- viteza  

- “ brzina”- timp 

- “start”- pornire/oprire 

- “manual”-centrifuga functioneaza prin reglarea individuala a vitezei 

- “auto”- pt. a functiona in modul “auto” trebuie reglat timpul de la 1 la 10 si viteza de 

la 1 la 10, dupa care se apasa “start”, iar centrifuga va functiona la viteza si timpul 

setat. 

 

Pozitia “auto” Pozitia “manual” 

Reglare “timp” 

Reglare “viteza” 

Buton 

“pornit/oprit” 

Indicator tensiune 



Recomandam pozitionarea centrifugii pe o suprafata plana, picioarele avand posibilitatea 

de a se prinde in podea cu suruburi. Piciorul cu motor se monteaza in stanga panoului de 

comanda.  

Ramele trebuie sa aiba o greutate apropiata si puse in mod echilibrat in centrifuga, pentru 

o buna functionare. 

Capacul trebuie sa fie inchis in timpul functionarii.  

Daca doriti extractia electrica in modul “manual” (reglarea vitezei in timpul mersului), 

comutatotul se pozitioneaza pe “manual”, iar reglarea vitezei se face pozitionand 

potentiometrul de la 1 la 10. Se apasa “start”. 

Daca doriti extractia electrica in modul “auto” (reglarea vitezei si a timpului prestabilit), 

comutatotul se pozitioneaza pe “auto” trebuie reglat timpul de la 1 la 10 si viteza de la 1 la 10, 

dupa care se apasa “start”, iar centrifuga va functiona la viteza si timpul setat. 

 La sfârsitul timpului presetat, centrifuga se va opri. 

Daca doriti sa extrageti de mai multe ori in modul “auto”trebuie doar să apăsați pe butonul 

START iar centrifuga reia ciclul de stoarcere.. 

După finalizarea extracției, vrotiti potențiometrul în poziția zero și opriți comutatorul 

principal. 

În cazul in care se doreste oprirea bursca a ciclului de stoarcere se apasa butonul “start” 

sau comutatorul se pune pe “0” si centrifuga se va opri in cateva secunde.. 

Daca doriti extractia cu actionarea manuala,recoamndam a se indeparta cureaua de 

transmisie de pe fulie, pentru o mai usoara functionalitate. 

Capacul nu trebuie deschis in timpul funcionarii centrifugii. 

Recomandam igienizarea centrifugii dupa folosire cu o carpa umeda. 

A nu se atinge motorul sau a nu se deschide panoul de comanda decat dupa deconectarea 

de la sursa de alimentare cu energie electrica. 

 


