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DKU - 01,  DKU - 02
Návod na použití

 
DKU-01:   Napájení  230V,   50Hz.   Motor  1500 W.      Připojení do zásuvky  10A
Výkon:  Suché obilí 300 kg/hod,  kukuřičný klas 300 kg/hod,  sláma 30 - 40 kg/hod
DKU-02:   Napájení  400V,   50Hz.   Motor. 2200 W.     Připojení do zásuvky  16A
Výkon: Suché obilí 600 kg/hod,  kukuřičný klas 400 kg/hod,  sláma 40 - 50 kg/hod

U obou strojů je shodný motor,  rozdíl je pouze v zapojení a  použitém vypínači !
Otáčky nožové hlavy :  2.800ot/min.    Hmotnost cca 35 kg.  
Rozměry:   Délka 1000,  šířka  560,  výška  1370mm, obsah násypky cca  30 litrů 
Dodávka v částečně smontovaném stavu , v dřevěné bedně.



   Určení přístroje
Přístroj je určen pro práci v prostředí definovaném ČSN 33 2000-3 
Přístroj není zdrojem nadměrného vysokofrekvenního elektromagnetického rušení. Pro 
přístroj  nejsou  stanovena  žádná  omezení  pro  práci  z  hlediska  vnějších 
elektromagnetických  vlivů.  Předpokládá  se,  že  přístroj  bude  pracovat  v 
elektromagnetickém  prostředí,  které  odpovídá  obecně  platným  požadavkům 
definovaným ČSN EN 50081-1.  Mezi stanovené podmínky určení přístroje platí také 
dodržování pokynů a postupů  pro používání, údržbu a jištění přístroje uvedených v 
následujících  kapitolách  tohoto  návodu  k  používání..  Uvedený  orientační  pracovní 
výkon je při použiti sita 6mm 

Elektrické zařízení
Přístroj je elektrickým zařízením ochranné třídy  II  podle ČSN 33 0600 l.3.3, tzn., že 
všechny živé části jsou zakryty vrstvou dvojité izolace a přístupné neživé vodivé části 
jsou od živých částí odděleny dvojitou izolací.
Jednofázová  zásuvka  pro  připojení  přístroje  na  elektrickou  sít´musí  být  provedena 
podle požadavků platných předpisů a technických norem, které se na dané zařízení 
vztahují, zejména ČSN 33 2130, část 2.3, ČSN 33 2180, část 6, ČSN 33 2000-4-41, 
ČSN  332000-5-51  kap.  512,  ČSN  332000-5-54  kap.  543  a  pedpisů  souvisejících. 
Zásuvka musí být jištěna jistícím prvkem s jmenovitou hodnotou 10 A!
Pohyblivý přívod, kterým je přístroj opatřen, nesmí ležet na zemi!  Před připojením do 
zásuvky stiskněte vypínač do pozice 0.

 Návod k použití
Tento návod k používání je určen pro uživatele kladívkových šrotovníků a je nedílnou 
součástí originální technické dokumentace, kterou dodavatel stroje poskytuje uživateli. 

Tento návod k používání musí být uložen na obsluze přístupném a známém místě, aby 
byl  osobám  určeným  pro  obsluhu  a  údržbu  přístroje  kdykoliv  k  dispozici.  Návod 
obsahuje všechny potřebné informace pro celkové seznámení s vlastnostmi a funkcemi 
přístroje  a  obsahuje  pokyny  vyplývající  z  požadavků  předpisů,  které  se  na  daný 
výrobek vztahují při jeho provozování.

Kontrola při převzetí zásilky
Při přebírání od dopravce:   IHNED ZKONTROLUJTE, zda neni zasilka nějak
poškozena  a  zařizeni  je  funkčni.  Zboži  je  pojištěno  a  pokud  je  zasilka  jakymkoli 
způsobem poškozena, neobracejte se s reklamaci na nas, protože my před odeslanim 
kontrolujeme funkčnost  každeho přistroje  a  poškozenou krabici  od  nas  dopravce v 
žadnem případě nepřevezme! Poškozeni však může vzniknout i nárazem bez velkeho 
poškozeni krabice !  Poškozeni musite vždy neprodleně REKLAMOVAT u přepravce a 
požadovat odpovidajici finančni nahradu !!!



Montážní návod
1. Po vyjmutí  z bedny postavte trojnožku, a připravte si z montážního balíčku 

spojovacího materiálu šroub M10 s maticí.  
2. Posaďte  motor  s  připojeným  pracovním  bubnem   na  přírubu  trojnožky 

motorem ve směru ,,ostruhy“ a zajistěte šroubem patku motoru s přírubou 
tak, aby se nepřevažoval.

3. Nyní   proveďte  řádné prošroubování  –  ukotvení  motoru  na  trojnožce  a 
řádně utáhněte.   

4. Do  horního  otvoru  bubnu  nasaďte  násypku  a  zaaretujte  příslušným 
šroubem. Při tom zkontrolujte funkci šíbru – omezovače průtoku obilí

5. V dalším kroku odšroubujte  3 matice kolem čelního vstupního otvoru do 
bubnu.

6. Nasaďte čelní podavač na šrouby a dotáhněte přes přiložené podložky.
Při montáži promažte padací záklopku na vstupu do podavače.

7. Na vyústění bubno připevněte  přiložený rukávec pro omezení prašnosti.
8. Přišroubujte  na  stojan  krabici  vypínače  a  zkontrolujte  neporušenost 

flexibilního kabelu i zástrčky.
9. Připojte zástrčku do prověřené zásuvky

Vlastní použití
Před nasypáním obilí do násypky se přesvědčte, že  omezovač množství zrna je 
zavřený - šíbr násypky je uzavřen. Pod buben postavte vhodnou nádobu a spusťte 
rukávec.  Teprve  potom je  možné  naplnit  násypku   a   spustit  motor   zeleným 
tlačítkem   START.  Po  rozběhu  motoru  povytáhněte madlem  ovladače  šíbr  a 
kontrolujte kvalitu  šrotu.  Stroj má pouze jedno  univerzální síto. Svrchní plášť je 
od  sítového  bubnu  oddělen  dilatací  z  pěnové  hmoty,  která  slouží  jednak  jako 
prašník, ale především jako omezovač vybrací a tlumič. Buben je osazen čtyřmi 
sdruženými nástroji : 1.ostrý nůž, 2. zahnutý nůž, 3. tupý nůž,  4. zdvojená rohatka.
Do čelního podavače je možné vkládat pouze suchou slámu nebo seno.
Do trubkového podavače můžete vkládat celou suchou kukuřici nebo suché pečivo. 
K  posouvání  materiálu  používejte  výhradně  připoženou  novodurovou  trubku! 
Pečivo je třeba sušit nakrájené tak,aby bez problémů prošlo trubkou 50mm. 
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