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;
; Ο Χειροκίνητος Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας Γάλακτος STsM - 80 

χρησιμοποιεί την φυγόκεντρο δύναμη και έχει σχεδιαστεί για να διαχωρίζει το 
γάλα σε κρέμα γάλακτος και αποβουτυρωμένο γάλα με ταυτόχρονη αφαίρεση 

τυχόν ακαθαρσιών. Κατά την διάρκεια της παραγωγής των Κορυφολόγων  - 
Διαχωριστών Κρέμας Γάλακτος γίνονται και διορθωτικές βελτιώσεις. Για αυτό 

τον λόγο μπορεί κάποια μέρη ή εξαρτήματα του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος να διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το 

εγχειρίδιο χρήσης. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν την ποιότητα και την 
λειτουργία των Κορυφολόγων  - Διαχωριστών Κρέμας Γάλακτος.

; Σας παρακαλούμε να απευθύνετε τα ερωτήματά σας σχετικά με την αγορά 
των προϊόντων στο τμήμα πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών της MOTOR SICH 

JSC Τμήμα εξωτερικού εμπορίου:

MOTOR SICH JSC, 15 Motorostroiteley Avenue, Zaporozhye city , 69068, Ukraine. 
Phone: +38(061) 720-49-72. Fax: +38(061) 720-48-03.

E-mail: ortnp.vtd@motorsich.com.
www.motorsich.com

	
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές εξοπλισμού 
εκτελούνται σε κέντρο εγγύησης που βρίσκεται στη διεύθυνση που αναφέρεται 

παρακάτω ή στις θυγατρικές της που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας www. Motorsich.com:

 MOTOR SICH JSC, 30/А, Motorostroiteley Ave., Zaporozhye city , 69068, 

Ukraine. Phone: +38(061) 720-47-66. Тел: +38(050) 421-63-06.

; Ανταλλακτικά για επισκευές μετά τη εγγύηση μπορούν να αγοραστούν από 

τα κέντρα εγγύησης που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας www. 
Motorsich.com. Ή στο δίκτυο διανομής της MOTOR SICH JSC στην Ουκρανία που 

είναι εισηγμένη στο www. Motorsich.com.
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1. Προδιαγραφές Απόδοσης

1.1 Απόδοση γάλακτος / ώρα                                                                 80 λίτρα / ώρα

1.2 Ταχύτητα Περιστροφής Drum / Top Bowl από την περιστροφή

       της χειρολαβή (50-60 στροφές/λεπτό)                  9000 - 10000 στροφές/λεπτό                                          

1.3 Αριθμός μεταλλικών δίσκων στο Drum / Top Bowl                               10 - 12 τμχ

1.4 Χωρητικότητα Δοχείου Γάλακτος                                                            12 λίτρα

1.5 Περιεκτικότητα λιπαρών στο αποβουτυρωμένο γάλα                               0.05 %

1.6 Εύρος της ρύθμισης της αναλογίας όγκου της

      κρέμας γάλακτος  προς αποβουτυρωμένο γάλα                                    1:4 - 1:10

1.7 Θερμοκρασία αποβουτυρωμένου γάλακτος                                         35 - 40 oC

1.8 Διαστάσεις:
- Διάμετρος Δοχείου Γάλακτος                                                                        36.5 εκ.

- Ύψος                                                                                                                 53.3 εκ.

1.9 Βάρος                                                                                                           7.5 Κιλά

2. Περιεχόμενο Συσκευασίας

Το πακέτο συσκευασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα:
2.1 Δοχείο Γάλακτος                                                                                            1 τμχ

2.2 Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο                                                           1 τμχ
2.3 Περίβλημα (περιλαμβάνει το μοτέρ)                                                             1 τμχ

2.4 Θάλαμος Φλοτέρ                                                                                             1 τμχ
2.5  Φλοτέρ                                                                                                             1 τμχ                                                                                                         

2.6 Έξοδος Κρέμας Γάλακτος                                                                              1 τμχ
2.7 Έξοδος Αποβουτυρωμένου Γάλακτος                                                          1 τμχ



2.8 Ραβδί - Τάπα                                                                                                     1 τμχ
2.9 Εγχειρίδιο Χρήσης                                                                                           1 τμχ

2.10 Κουτί συσκευασίας                                                                                        1 τμχ
2.11 Ανταλλακτικά και αξεσουάρ:

a) φλάντζα                                                                                                     1 τμχ
b) ειδικό εργαλείο                                                                                        1 τμχ

c) βίδες 4 x 40                                                                                               3 τμχ
d) πλαστικό σακουλάκι                                                                                 1 τμχ

e) παξιμάδι                                                                                                     4 τμχ

3. Αρχές Σχεδιασμού και Λειτουργίας 

3.1 Η κατασκευή του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 

περιλαμβάνει όπως φαίνεται και στο Σχέδιο 1 το περίβλημα (8) μαζί με το 
χειροκίνητο μοτέρ (10), το drum / top bowl - θάλαμο / τύμπανο (7), την έξοδο 

αποβουτυρωμένου γάλακτος (6), την έξοδο κρέμα γάλακτος (5), το φλοτέρ (4), 
τον θάλαμο φλοτέρ (3), το δοχείο γάλακτος (1) και το ραβδί - τάπα (2).

3.2  Το πώμα (21) στερεώνεται στο περίβλημα (8), η βάση στήριξης (19) είναι 

βιδωμένη στην βάση του περιβλήματος. Η Βάση στήριξης (19) έχει μια σφαιρική 
εσοχή στον πυθμένα του στην οποία συγκεντρώνεται το λάδι που ρίχνουμε από 

το ανοιγόμενο πώμα (21) αφού τοποθετήσουμε τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος σε μόνιμη θέση εργασίας.



1. Δοχείο Γάλακτος - 2. Ραβδί - Τάπα - 3. Θάλαμος Φλοτέρ - 4. Φλοτέρ - 5. Έξοδος  Κρέμας Γάλακτος - 6. Έξοδος 

Αποβουτυρωμένου Γάλακτος - 7. Drum / Top  Bowl - Θάλαμος  / Τύμπανο - 8. Περίβλημα - 9. Εκτροπέας - 10. Μοτέρ 

- 11. Παξιμάδι - 12. Χειρολαβή - 13. Βίδα Χειρολαβής - 15. Άξονας περιστροφής - 16. Πυκνωτής  - 17. Οδοντωτό 

Γρανάζι - 18. Τσιμούχα - 19. Βάση στήριξης - 21. Πώμα 

Σχέδιο 1 - Χειροκίνητος Φυγόκεντρος Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας Γάλακτος

3.3 Το μοτέρ (10) είναι συνδεδεμένο μέσα στο περίβλημα (8) σε 3 καρφιά με 

αυτό - κλειδωμένα παξιμάδια (11). Ο άξονας περιστροφή (15) εξέχει από το 
περίβλημα μέσα από πυκνωτή (16). Η χειρολαβή (12) βιδώνει στον άξονα (15) με 

την βίδα χειρολαβής (13).

3.4 Το κύριο στοιχείο λειτουργίας του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας 

Γάλακτος είναι ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο που απεικονίζεται στο 
Σχέδιο 2. Η διαδικασία του διαχωρισμού του γάλακτος σε κρέμα γάλακτος και 

αποβουτυρωμένο γάλα λαμβάνει μέρος μέσα στον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / 



Τύμπανο κάτω από την φυγόκεντρο δύναμη. Ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / 
Τύμπανο περιλαμβάνει μια βάση στήριξης μεταλλικών δίσκων (1) ένα σετ από 

μεταλλικούς δίσκους (3) μια πλαστική πλάκα διαχωρισμού (4) με την βίδα 
ρύθμισης (7), το καπάκι (2), την φλάντζα σφραγίσματος (5) και το Παξιμάδι 

Θαλάμου / Τυμπάνου (6). 

1. Βάση Στήριξης Μεταλλικών Δίσκων - 2. Καπάκι - 3. Μεταλλικός Δίσκος Α και Β - 4. Πλάκα Διαχωρισμού - 5. 
Φλάντζα Σφραγίσματος - 6. Παξιμάδι Θαλάμου / Τυμπάνου - 7. Βίδα Ρύθμισης                                     
α)Μεταλλικός Δίσκος Α το άνοιγμα είναι συμμετρικό με την προεξοχή                                                   
β)Μεταλλικός Δίσκος Β το άνοιγμα είναι μη συμμετρικό με την προεξοχή

Σχέδιο 2 - Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο

3.5 Από εδώ και στο εξής ως σκεύη θα εννοούμε το εξάρτημα εισόδου και 

εξόδου του γάλακτος στον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο, την έξοδο 
κρέμας γάλακτος και την έξοδο αποβουτυρωμένου γάλακτος.

; Τα σκευή (απεικονίζονται στο Σχέδιο 1) είναι το δοχείο γάλακτος (10), ο 
θάλαμος φλοτέρ (3) με το φλοτέρ (4), η έξοδος κρέμας γάλακτος (5) και η 

έξοδος αποβουτυρωμένου γάλακτος (6).

3.6 Από το κατακόρυφο κανάλι της βάσης στήριξης των μεταλλικών δίσκων, το 

γάλα κατανέμεται διαμέσου των τριών υπό γωνία ανοιγμάτων σε λεπτές 
στρώσεις μεταξύ των μεταλλικών δίσκων όταν ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / 



Τύμπανο περιστρέφεται. Κάτω από την φυγοκεντρική δράση το γάλα αυτό 
χωρίζεται σε δύο ροές, οι οποίες είναι η κρέμα γάλακτος και το 

αποβουτυρωμένο γάλα. 

; Το βαρύτερο διαχωρισμένο γάλα δηλαδή το αποβουτυρωμένο γάλα ρέει 

πάνω από την πλαστική πλάκα διαχωρισμού διαμέσου των τριών πλαγίων 
ανοιγμάτων που έχει το καπάκι του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου προς 

την έξοδο του αποβουτυρωμένου γάλακτος.

; Η κρέμα γάλακτος ωθείται προς τον άξονα της περιστροφής του Drum / 

Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου, μετακινείται προς την ανώτερη κοιλότητα της 
πλαστικής πλάκας διαχωρισμού και μέσω της τετράγωνης οπής της βίδας 

ρύθμισης ρέει προς την έξοδο της κρέμας γάλακτος.

4. Μέτρα Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος διαβάστε διεξοδικά το συγκεκριμένο εγχειρίδιο χρήσης.

4.1 Απαγορεύεται να θέσετε σε λειτουργία τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος αν είναι εγκατεστημένο λανθασμένα ή δεν είναι σταθερά 

στερεωμένο στη θέση λειτουργίας του.

4.2 Απαγορεύεται η λειτουργία του Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 

χωρίς να γεμίσει λάδι το μοτέρ του.

4.3 Απαγορεύεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Drum / Top Bowl 

- Θάλαμο / Τύμπανο αν το παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου δεν είναι σφιχτά 
βιδωμένο ή  αν το σημάδια δεν έχουν έρθει σε ταίριασμα.

4.4  Απαγορεύεται να αφαιρέσετε τα σκευή μέχρι να σταματήσει εντελώς ο 
Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο

4.5 Απαγορεύεται να γυρνάτε την χειρολαβή με ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 
στροφών / λεπτό.



4.6 Απαγορεύεται να σταματήσετε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο 
χρησιμοποιώντας το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.

4.7 Αν εμφανίζεται μη φυσιολογικός θόρυβος ή ο Κορυφολόγος - Διαχωριστής 
Κρέμας Γάλακτος αρχίσει να δονείται θα πρέπει να σταματήσετε την λειτουργία 

του πριν το σφάλμα προκαλέσει αφαίρεση.

4.8 Μην επιτρέπεται σε μη έχοντες γνώσεις των κανόνων χειρισμού, όπως και 

σε παιδιά, να λειτουργήσουν τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας γάλακτος.

5. Προετοιμασία για εργασία

5.1 Για ευκολία στην συσκευασία και στην αποστολή οι Κορυφολόγοι - 
Διαχωριστές Κρέμας Γάλακτος αποστέλλονται στα σημεία διάθεσης  σε ημί - 

αποσυναρμολογημένη κατάσταση.

5.2 Ο χώρος στον οποίο θα τοποθετήσετε τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή 

Κρέμας Γάλακτος θα πρέπει να μην έχει σκόνη, να είναι στεγνός και η επιφάνεια 
(ξύλινη θα ταίριαζε καλύτερα) θα πρέπει να είναι λεία και να ευθυγραμμιστεί σε 

ένα τραπέζι ή ανεξάρτητα ώστε το δοχείο για το αποβουτυρωμένο γάλα να 
μπορεί να τοποθετηθεί βολικά και ο χειριστής της λαβής να μπορεί να την 

περιστρέφει ελεύθερα. Η επιφάνεια δεν πρέπει να είναι ασταθής.

5.3 Τα μέρη του μοτέρ θα πρέπει να έχουν συνδεθεί με βίδες και παξιμάδια από 

το σετ εξαρτημάτων που παρέχονται.

5.4 Αφαιρέστε το πώμα (21) (απεικονίζεται στο Σχέδιο 1) με την βοήθεια ενός 

κατσαβιδιού και γεμίστε με 130 - 150 cu εκ. λάδι μηχανής (βιομηχανικής 
ποιότητας I-12A ή I-20A σύμφωνα με το GOST 20799 ή οποιοδήποτε άλλο που 

έχει παρόμοιο ιξώδες) μέσα στο περίβλημα της μηχανής. Τοποθετήστε πίσω το 
πώμα και σιγουρευτείτε ότι ο χρήστης της χειρολαβής μπορεί να την 

περιστρέψει με ευκολία.

5.5  Αφού ετοιμάσετε το μοτέρ και το τοποθετήσετε σε ένα βολικό μέρος με 

λεία επιφάνεια θα πρέπει να ελέγξετε την ευθυγράμμιση. Για αυτό τον σκοπό 



μπορείτε να τοποθετήσετε τα σκευή στην θέση τους και να γεμίσετε το δοχείο 
γάλακτος με νερό, σχεδόν μέχρι το χείλος (με το ραβδί - τάπα στην θέση 

κλειστό - close). Η απόσταση του νερού από το χείλος θα πρέπει να είναι ίδια 
παντού.

5.6 Τα σκευή και ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο θα πρέπει να να 
πλυθούν με μαγειρική σόδα διαλυμένη σε ζεστό νερό ή με ζεστό νερό και ένα 

κοινό σαπούνι. Μετά από αυτό ξεπλύντε τα καλά και αφήστε τα να στεγνώσουν 
ή σκουπίστε τα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την διάρκεια του πλυσίματος μην χρησιμοποιήσετε 
άμμο, σκόνη ή οποιοδήποτε λειαντικό. 

6. Διαδικασία Λειτουργίας

6.1 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή της Κρέμας 
Γάλακτος παρακαλώ ακολουθείστε την παρακάτω σειρά συναρμολόγησης: 

τοποθετήστε το συναρμολογημένο Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο στο 
κωνικό μέρος του άξονα και πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω με τα χέρια σας, 

αναφέρεται στο Σχέδιο 1.

6.2 Τοποθετήστε την έξοδο αποβουτυρωμένου γάλακτος (6) και την έξοδο 

κρέμας γάλακτος (5). Δώστε την προσοχή σας στην ακρίβεια της εγκατάστασής 
τους στο περίβλημα και μεταξύ τους.

6.3 Τοποθετήστε την χειρολαβή (12) και στερεώστε την με την βίδα χειρολαβής 
(13).

6.4 Γυρίστε ελαφρώς την χειρολαβή (όχι πάνω από μια περιστροφή) και 
βεβαιωθείτε πως ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο δεν τρίβεται στην 

έξοδο κρέμας γάλακτος και στην έξοδο αποβουτυρωμένου γάλακτος.

6.5 Τοποθετήστε τον θάλαμο φλοτέρ (3) και βάλτε μέσα το φλοτέρ (4).



6.6 Βάλτε το δοχείο γάλακτος (1) και στερεώστε το. Εισάγετε το κωνικό μέρος 
από το ραβδί - τάπα (2) μέσα στο λαστιχένιο άνοιγμα, γυρίστε το αιχμηρό μέρος 

από την λαβή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέχρι 90ο από το σημάδι που 

υπάρχει στον χείλος του δοχείου γάλακτος, το οποίο αντιστοιχεί στην θέση 

κλειστό - closed.

6.7 Μόνο φρέσκο, φιλτραρισμένο γάλα μπορεί να διαχωριστεί, που μόλις έχει 

αρμεχτεί ή έχει ζεσταθεί στους 35 - 40 oC. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος 

προσεκτικά. Η χωρητικότητα του έχει υπολογιστεί στα 12 λίτρα.

6.8 Η περιστροφή του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου θα πρέπει να 

επιτυγχάνεται ομαλά, χωρίς τσιμπήματα, αυξάνοντας σταδιακά την ταχύτητα 

περιστροφής της χειρολαβής μέχρι 50 - 60 περιστροφές ανά λεπτό (αλλά όχι 

περισσότερο από 70 περιστροφές / λεπτό).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χειρολαβή θα πρέπει να περιστρέφεται ομαλά χωρίς 

απότομες κινήσεις ώστε να αποφευχθούν βλάβες.

6.9 Μπορείτε να ανοίξετε την παροχή γάλακτος στο δοχείο γάλακτος μόνο 

εφόσον η χειρολαβή λειτουργεί στις 50 - 60 στροφές / λεπτό, και η περιστροφή 

του άξονα θα είναι 9 - 10 χιλιάδες περιστροφές / λεπτό.

6.10 Λόγω ορισμένων σχεδιαστικών χαρακτηριστικών του Κορυφολόγου - 

Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος, ένα δοχείο γάλακτος εγκαθίσταται χαλαρά σε 

ένα θάλαμο φλοτέρ και ευθυγραμμίζεται περιφερειακά με ένα κολάρο ύψους 5 

χιλιοστών. Συνεπώς, το γάλα πρέπει να παρέχεται με τον ακόλουθο τρόπο:

6.10.1 Γυρίστε ομαλά την χειρολαβή του χρήστη μέχρι να περιστρέφεται με 50 - 

60 στροφές / λεπτό

6.10.2 Σταματήστε την περιστροφή της χειρολαβής για ένα λεπτό.



6.10.3 Χρησιμοποιήστε το ένα χέρι για να κρατήσετε το χείλος από το δοχείο 

γάλακτος ενώ γυρνάτε γρήγορα με το άλλο χέρι το κωνικό σημείο από το ραβδί 

- τάπα ώστε να ταιριάξει με το σημάδι στο χείλος του δοχείου γάλακτος, τώρα 

το ραβδί - τάπα βρίσκεται στην θέση ανοιχτό - open.

6.10.4 Γυρίστε ξανά την χειρολαβή και διατηρείστε σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής.

6.10.5 Αν το ραβδί - τάπα είναι χαλαρό στην λαστιχένια θήκη του δοχείου 

γάλακτος τότε δεν χρειάζεται να κρατήσετε το δοχείο γάλακτος, το ραβδί - 

τάπα μπορεί εύκολα να γυρίσει στην θέση ανοιχτό - open: περιστρέψτε την 

χειρολαβή με το ένα χέρι και με το άλλο γυρίστε το κωνικό σημείο του ραβδιού 

- τάπα ώστε να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι που υπάρχει στο χείλος του 

δοχείου γάλακτος.

6.11 Ενώ διατηρείτε την ίδια απόδοση, μπορείτε να ρυθμίσετε την 

περιεκτικότητα σε λιπαρά της κρέμας γάλακτος με τη βοήθεια της βίδας 

ρύθμισης (7), ανατρέξτε στο Σχέδιο 2. Για να αυξήσετε την περιεκτικότητα σε 

λιπαρά της κρέμας γάλακτος, πρέπει να σφίξετε τη βίδα χρησιμοποιώντας το 

ειδικό κλειδί (ανατρέξτε στο Περιεχόμενο συσκευασίας), που έχει μια 

τετράγωνη μύτη στο τέλος του. Αυτήν η ρύθμιση μπορεί να γίνει όταν 

συναρμολογείτε το Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο όπως βλέπετε στο 

Σχέδιο 4 ή απευθείας στον άξονα του μοτέρ. Η λεπτομερής περιγραφή της 

ρύθμισής βρίσκετε στην παράγραφο 9.

6.12 Σταματώντας τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος.

6.12.1 Θα πρέπει να συνεχίσετε να γυρνάτε την χειρολαβή με σταθερή 

περιστροφή μέχρι η κρέμα γάλακτος και το αποβουτυρωμένο γάλα να μην 



εξέρχονται από την έξοδο κρέμας γάλακτος και την έξοδο αποβουτυρωμένου 

γάλακτος.

6.12.2 Αφού έχει σταματήσει ο διαχωρισμός και χωρίς να σταματήσετε την 

περιστροφή ρίξτε το λιγότερο 1 λίτρο αποβουτυρωμένο γάλα στο δοχείο 

γάλακτος για να αντλήσει και την υπόλοιπη κρέμα γάλακτος από το Drum / Top 

Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο. Στην συνέχεια θα πρέπει να γυρίσετε το ραβδί - τάπα 

στην θέση κλειστό - close και να σταματήσετε να γυρίζετε την χειρολαβή.

6.12.3 Σε περίπτωση επείγουσας διακοπής της λειτουργίας του Κορυφολόγου - 

Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος, γυρίστε το ραβδί - τάπα στην θέση κλειστό - 

close και συνεχίστε να περιστρέφετε τη χειρολαβή μέχρι να σταματήσει η κρέμα  

γάλακτος και το αποβουτυρωμένο γάλα να βγαίνει από την έξοδο κρέμας 

γάλακτος και από την έξοδο αποβουτυρωμένου γάλακτος.

6.12.4 Το μοτέρ σχεδιάστηκε έτσι ώστε μετά τη διακοπή της περιστροφής της 
χειρολαβής, ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο να συνεχίζει να 

περιστρέφεται μηχανικά για περίπου 2 - 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος οι οδοντωτοί άξονες ενός μικρού κιβωτίου ταχυτήτων 

και ενός πλαστικού οδοντωτού τροχού παράγουν έναν τυπικό ήχο "snick" μέχρι 
την πλήρη διακοπή της περιστροφής του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου.

; Αφού σταματήσει η περιστροφή του Κορυφολόλου - Διαχωριστή Κρέμας 
Γάλακτος, αποσυναρμολογήστε τα σκεύη και τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / 

Τύμπανο, τα ξεπλύνετε με ζεστό νερό και στεγνώστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τον Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο 

προσεκτικά από τον άξονα, ασκείστε την δύναμη τον χεριών σας προς τα πάνω. 
Ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο δεν θα πρέπει να ταλαντεύεται πάνω 

στον άξονα, γιατί μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις ή παραμόρφωση στο κωνικό 
εκτροπέα στον οποίο τοποθετείται ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο



7. Σειρά αποσυναρμολόγησης του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου 

7.1 Ξεβιδώστε το παξιμάδι Θαλάμου / Τύμπανου (6) απεικονίζεται στο Σχέδιο 2, 

χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί που περιλαμβάνεται στην συσκευασία όπως 
φαίνεται στο Σχέδιο 3a.

; Δεν επιτρέπεται να συνεχίσετε την αποσυναρμολόγηση ενώ  η βίδα 
ρύθμισης  (7) εξέχει πολύ (βιδώστε την μέσα όταν είναι απαραίτητο). Δεν 

συνίσταται να ξεβιδώσετε εντελώς την βίδα ρύθμισης (7), Σχέδιο 2.

7.2 Για να αφαιρέσετε το καπάκι (2) Σχέδιο 2, πρέπει να γυρίσετε το Drum / Top 

Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο ανάποδα και να χτυπήσετε τον λαιμό του πάνω σε μια 
ξύλινη σανίδα, όπως φαίνεται στο Σχέδιο 3b.

; Απαγορεύεται να χτυπήσετε την άκρη του λαιμού του Drum / Top Bowl - 
Θαλάμου / Τύμπανου σε σκληρή πλάκα.

7.3 Αφαιρέστε την πλάκα διαχωρισμού (4), Σχέδιο 2.

7.4 Αφαιρέστε τους μεταλλικούς δίσκους (3) έναν έναν, Σχέδιο 2, (πρέπει να 

υπάρχουν 10-12 μεταλλικοί δίσκοι).

7.5 Αφαιρέστε την φλάντζα σφράγισης (5) Σχέδιο 2, από την βάση στήριξης των 

μεταλλικών δίσκων (1).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μετά από κάθε 2 γεμίσματα και διαχωρισμό (περίπου 20 - 25 

λίτρα γάλακτος), ο Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας γάλακτος θα πρέπει να 
αποσυναρμολογείται και όλα τα μέρη του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / 

Τύμπανου να καθαρίζονται διεξοδικά.

8. Σειρά συναρμολόγησης Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου

Ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο θα πρέπει να συναρμολογείται με την 
αντίθετη σειρά αποσυναρμολόγησης.



8.1 Βάλτε την φλάντζα σφάγισης (5) μέσα στην βάση στήριξης των μεταλλικών 
δίσκων (1), Σχέδιο 2.

8.2 Περιστρέψτε ελαφρώς τους μεταλλικούς δίσκους στο τρίεδρο της βάσης 
στήριξης των μεταλλικών δίσκων (1), βάλτε τους μεταλλικούς δίσκους τύπου Α 

και τύπου Β (3) έναν - έναν, Σχέδιο 2. Μπορείτε να ξεκινήσετε την 
συναρμολόγηση με όποιον τύπο μεταλλικού δίσκου θέλετε.

Σχέδιο 3 - Αποσυναρμολόγηση Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου

Σχέδιο 4 - Ρύθμιση Περιεκτικότητας Λιπαρών κρέμας γάλακτος  



1. Ρόδα - 2. Δεξαμενή Λαδιού - 3. Πλάκα

Σχέδιο 5 - Υποστήριξη Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος

Αν το Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο περιέχει πλαστικούς δίσκους, 
μπορείτε να τους τοποθετήσετε στην Βάση Στήριξης με τυχαία σειρά. Ο 

αριθμός των δίσκων είναι 10-12.

8.3 Τοποθετείστε την πλάκα διαχωρισμού (4), Σχέδιο 2, ώστε η προεξοχή της 

πλάκας διαχωρισμού να μπει στην εσοχή από το καπάκι.

8.5 Ευθυγραμμίστε το σημάδι 0 από το καπάκι, Σχέδιο 2, με το σημάδι από το 

παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου.

8.6 Βιδώστε το παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου (6) στην προεξοχή από την βάση 

στήριξης μεταλλικών δίσκων, Σχέδιο 2. Σφίξτε το παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου 
με το ειδικό κλειδί εισάγοντας τα 2 δοντάκια μέσα στα δύο ανοίγματα από το 

παξιμάδι. Σφίξτε το παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου ώστε να ευθυγραμμιστεί το 
σημείο 0 από το παξιμάδι θαλάμου / τυμπάνου με το σημείο 0 στον λαιμό από το 

καπάκι.

; Κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης συνίσταται να λαδώσετε το 

παξιμάδι με  βρώσιμο έλαιο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην σφίξετε πάρα πολύ το παξιμάδι και μην ξεχάσετε να το 
σφίξετε διαφορετικά ο Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο θα ανοίξει κατά την 

διάρκεια της περιστροφής.

9. Ρύθμιση των λιπαρών περιεκτικότητας την κρέμας γάλακτος

9.1 Για να ρυθμίσετε την περιεκτικότητα της κρέμας γάλακτος χρησιμοποιείστε 
την βίδα ρύθμισης που έχει τετράγωνο άνοιγμα, και που βρίσκεται στην κορυφή 

της πλάκας διαχωρισμού. Για να ρυθμίσετε την βίδα ρύθμισης χρησιμοποιήστε 
την τετράγωνη άκρη του ειδικού κλειδιού, δείτε Σχέδιο 4.

9.2 Ανάλογα με την ρύθμιση του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος, 
η κρέμα γάλακτος μπορεί να έχει μεταβλητή περιεκτικότητα σε λιπαρά και να 

παραχθεί από γάλα που έχει θερμοκρασία 35 - 40 οC.

9.3 Αν χρειάζεστε πλούσια κρέμα σε λιπαρά (μικρότερη ποσότητα) θα πρέπει να 

γυρίσετε την βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά (δεξιόστροφα), ενώ αν χρειάζεστε 
πιο αραιή κρέμα (μεγαλύτερη ποσότητα) τότε γυρίστε την βίδα ρύθμισης προς 

τα αριστερά (αριστερόστροφα). Συνήθως μια στροφή είναι αρκετή για να γίνει 
σωστή προσαρμογή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η βίδα ρύθμισης πρέπει να γυρνάει προσεκτικά, χωρίς να 
βλάψουμε το λεπτό σπείρωμα της βίδας ρύθμισης της πλάκας διαχωρισμού. 

Μην επιτρέψετε η βίδα ρύθμισης να πέσει μέσα στον λαιμό της βάσης στήριξης 
των μεταλλικών πλακών.

10. Φροντίδα των μερών του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανου

10.1 Τα μέρη του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανο θα πρέπει να 

καθαρίζονται με ζεστό νερό. Αφαιρέστε το υπολειπόμενο γάλα και τις 
ακαθαρσίες με μια βούρτσα και καθαρίστε όλα τα περάσματα με μια σωλήνα 

καθαρισμού, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο τετράγωνο άνοιγμα της βίδας 
ρύθμισης όπως και στα τρία υπό γωνία ανοίγματα της βάσης στήριξης.



10.2 Ο  Drum / Top Bowl - Θάλαμος / Τύμπανο θα πρέπει να καθαρίζετε μετά από 
κάθε διαδικασία διαχωρισμού γάλακτος. Μην χρησιμοποιείται οξύ και αλκάλια 

γιατί μπορούν να προκαλέσουν λεκέδες πάνω στην επιφάνεια των εξαρτημάτων 
αλουμινίου.

10.3 Τα υπόλοιπα μέρη του Κορυφολόγου - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος 
χρειάζονται την ίδια φροντίδα. Μετά το πλύσιμο τρίψτε τις γυαλιστερές 

επιφάνειες με μια πετσέτα πιάτων.

11. Υψηλές Ρυθμίσεις του Drum / Top Bowl - Θαλάμου / Τύμπανο

11.1 Τοποθετήστε το συναρμολογημένο Drum / Top Bowl - Θάλαμο / Τύμπανο 
στον εκτροπέα του άξονα του μοτέρ και πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω.

11.2 Ελέγξτε το μέγεθος Μ, Σχέδιο 1.

11.3 Η ρύθμιση πραγματοποιείται μέσω της τοποθέτησης ή αφαίρεσης των 

ροδέλες Ε κάτω από τον άξονα.

Σημείωση: Η προαναφερθείσα ρύθμιση πραγματοποιείται στο εργοστάσιο 

παραγωγής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας συναρμολόγησης των 
Κορυφολόγων - Διαχωριστών Κρέμας Γάλακτος, ωστόσο, ενώ βρίσκεται σε 

λειτουργία, μπορεί να παραβιαστεί το καθορισμένο μέγεθος, πράγμα που μπορεί 
να προκαλέσει διαρροή γάλακτος μέσω μιας οπής αποστράγγισης στο 

περίβλημα. Σε αυτή την περίπτωση το επίπεδο παραγωγής της κρέμας ελέγχεται 
και ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας την παραπάνω μέθοδο.

12. Συντήρηση

12.1 Η περίοδος συντήρησης και η αξιοπιστία του Κορυφολόγου - Διαχωριστή  
Κρέμας Γάλακτος εξαρτάται από τη σωστή συντήρησή του σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο.



12.2 Μετά τις πρώτες 40-50 ώρες λειτουργίας του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 
Κρέμας Γάλακτος, πρέπει να πραγματοποιηθεί η αλλαγή λαδιού με καινούργιο 

στον μηχανισμό του μοτέρ του αφού πρώτα γίνει η αφαίρεση των προϊόντων 
περιστροφής των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων.

12.3 Για να αποστραγγίσετε το λάδι από το κάτω μέρος της μονάδας, πρέπει να 
αποσυναρμολογήσετε τον Κορυφολόγο - Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος και να 

αφαιρέσετε το πώμα που κλείνει το άνοιγμα στο περίβλημα και να 
αποστραγγίσετε το λάδι σε ένα έτοιμο δοχείο.

12.4 Οι επόμενες αλλαγές λαδιού θα πρέπει να γίνονται κάθε μισό χρόνο.

12.5 Κάθε 6 μήνες θα πρέπει να γίνετε η σύσφιξη των βιδών του μοτέρ και της 

βάσης στήριξης.

13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα : Εμφάνιση & 
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Πιθανή Αιτία Επίλυση

Κακή Αποβουτύρωση

Χ α μ η λ ή Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α 
Γάλακτος

Ζεστάνετε το γάλα στους 35 
- 40 οC

Κακή Αποβουτύρωση

Γ ά λ α π ο υ π ε ρ ι έ χ ε ι 
ακαθαρσίες Φιλτράρετε το γάλα

Κακή Αποβουτύρωση

Ξινισμένο Γάλα
Χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκι 
γάλα για την διαδικασία 
διαχωρισμού

Κακή Αποβουτύρωση
Χ α μ η λ ό ε π ί π ε δ ο 
τοποθέτησης του Θαλάμου / 
Τ ύ μ π α ν ο υ έ ν α ν τ ι τ ο υ 
χείλους της εξόδου κρέμας 
γάλακτος
(η κρέμα γάλακτος παίρνει 
έ ν α μ έ ρ ο ς α π ό τ ο 
αποβουτυρωμένο γάλα)

Ελέγξτε τον Θάλαμο / 
Τύμπανο για την κατάλληλη 
τοποθέτηση του ύψους, αν 
χρειαστεί ρυθμίστε το.

Κακή Αποβουτύρωση

Χ α μ η λ ή Σ υ χ ν ό τ η τ α 
Περιστροφής του Θαλάμου / 
Τυμπάνου

Αυξήστε την συχνότητα 
περιστροφής του Θαλάμου / 
Τύμπανου (Ελέγξτε την 
ποσότητα λαδιού)



Το γάλα τρέχει έξω από την 
τρύπα αποστράγγισης στο 
περίβλημα

Το παξ ιμάδι θαλάμου / 
τύμπανου(6) Σχέδιο 2, δεν 
είναι σφιχτό

Σφίξτε το παξιμάδι θαλάμου / 
τυμπάνου ώστε να ευθυ-
γραμμιστούν τα σημάδια

Το γάλα τρέχει έξω από την 
τρύπα αποστράγγισης στο 
περίβλημα

Η φλάντζα σφράγισης (5), 
Σ χ έ δ ι ο 2 , δ ε ν έ χ ε ι 
τοποθετηθεί σωστά

Βάλτε στην σωστή θέση την 
φλάντζα σφράγισης

Το γάλα τρέχει έξω από την 
τρύπα αποστράγγισης στο 
περίβλημα

Χ α μ η λ ή σ υ χ ν ό τ η τ α 
Περιστροφής του Θαλάμου / 
Τυμπάνου

Αυξήστε την συχνότητα 
περιστροφής του Θαλάμου / 
Τύμπανου

Αραιή Κρέμα Γάλακτος Υ ψ η λ ή Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ί α 
Γάλακτος

Μειώστε την θερμοκρασία 
γάλακτος στους 35 - 40 οC

Το γάλα τρέχει μόνο από την 
έξοδο αποβουτυρωμένου 
γάλακτος

Η βίδα ρύθμισης (7) δεν έχει 
ρυθμιστεί, Σχέδιο 2

Βιδώστε μέχρι να αποκήσετε 
κ ρ έ μ α γ ά λ α κ τ ο ς μ ε 
επιθυμητά λιπαράΤο γάλα τρέχει μόνο από την 

έξοδο αποβουτυρωμένου 
γάλακτος

Το παξ ιμάδι θαλάμου / 
τύμπανου (6) Σχέδιο 2, δεν 
έχει ευθυγραμμιστεί με τα 
σημάδια

Σφίξτε το παξιμάδι θαλάμου / 
τυμπάνου ώστε να ευθυ-
γραμμιστούν τα σημάδια

Ο Κορυφολόγος -
Διαχωριστής Κρέμας 
Γάλακτος δονείται και 
παράγει έντονο θόρυβο κατά 
την λειτουργία του

Ο Κ ο ρ υ φ ο λ ό γ ο ς - 
Δ ι α χ ω ρ ι σ τ ή ς Κ ρ έ μ α ς 
Γάλακτος δεν είναι σε 
ε υ θ ε ί α ή έ χ ε ι κ α κ ή 
σταθεροποίηση

Τοποθετήστε σε ευθεία τον 
Κορυφολόγο - Διαχωριστή 
Κ ρ έ μ α ς Γ ά λ α κ τ ο ς , 
σ τ α θ ε ρ ο π ο ι ή σ τ ε τ ο ν 
κατάλληλα

Ο D r u m / To p B o w l - 
Θάλαμος / Τύμπανο δεν 
περιστρέφεται κατά την 
περιστροφή της χειρολαβής 
του χρήστη

Τα τμήματα μετάδοσης 
κίνησης είναι φθαρμένα

Ε λ έ γ ξ τ ε τ α τ μ ή μ α τ α 
μετάδοσης κίνησης. Αλλάξτε 
τ α μ ε ν έ α α ν ε ί ν α ι 
απαραίτητο

Ο D r u m / To p B o w l - 
Θάλαμος / Τύμπανο δεν 
περιστρέφεται κατά την 
περιστροφή της χειρολαβής 
του χρήστη

Υπερβολική φθορά των 
τμημάτων του κινητήρα

Αλλά ξ τ ε τ α φθαρμένα 
τμήματα του κινητήρα

Ο D r u m / To p B o w l - 
Θάλαμος / Τύμπανο δεν 
περιστρέφεται κατά την 
περιστροφή της χειρολαβής 
του χρήστη

Ο D r u m / To p B o w l - 
Θάλαμος / Τύμπανο χτυπάει 
τα σκευή

Ελέγξτε αν ο Drum / Top  Bowl 
- Θάλαμος / Τύμπανο έχει 
τοποθετηθεί σωστά πάνω 
στον κωνικό εκτροπέα του 
άξονα του μοτέρ

Το λάδι δεν φτάνει στο πώμα

Η ποσότητα λαδιού στον 
μηχανισμό δεν είναι επαρκής

Ελέγξτε το επίπεδο λαδιού 
και προσθέστε μέχρι να έχει 
120 - 150 cm3

Το λάδι δεν φτάνει στο πώμα
Η δεξαμενή λαδιού (2) δεν 
έρχεται σε επαφή με την 
ρόδα (1) Σχέδιο 5

Ανυψώστε την δεξαμενή 
λαδιού μέχρι να έρθει σε 
επαφή με την ρόδα



14 Πιστοποιητικό Έγκρισης

S e p a r a t o r «Motor Sich СЦМР-80» meets the standard technical specifications ТУ 

У 3.88-14307794-088-95 and qualified to be exploitable.

Manufacturing date

Inspector stamp

Packager

15 Εγγυήσεις Κατασκευαστή

15.1 Ο κατασκευαστής εγγυάται την επιτυχή λειτουργία του κορυφολόγου - 

διαχωριστή κρέμας γάλακτος σε διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία 
αγοράς. Περίοδος αποθήκευσης στην συσκευασία 2 χρόνια.

15.2 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη από τον κατασκευαστή 
σε λειτουργία του κορυφολόγου - διαχωριστή κρέμας γάλακτος κατά τη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα δωρεάν επισκευής 
σε κέντρα εγγύησης μετά την ολοκλήρωση των καρτών εγγύησης, παραπομπή 

στο παράρτημα Β ή αντικατάσταση του διαχωριστή σε κατάστημα ή στην 
εμπορική οργάνωση, από την οποία αγοράστηκε.

15.3 Οι λεπτομέριες από τα κέντρα επισκευής αναφέρονται στο παράρτημα Α 
και στην σελίδα www.motorsich.com

15.4 Ο κατασκευαστής εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του Κορυφολόγου - 
Διαχωριστή Κρέμας Γάλακτος καθόλη την διάρκεια της εγγύηση.

15.5 Η μονάδα παραγωγής δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται την επιτυχή 
απόδοση του κορυφολόγου -  διαχωριστή κρέμας γάλακτος σε περίπτωση:

α) Παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και συντήρησης του κορυφολόγου - 
διαχωριστή κρέμας γάλακτος.

http://www.motorsich.com
http://www.motorsich.com
http://www.motorsich.com
http://www.motorsich.com


β) Απρόσεκτος χειρισμός, αποθήκευση ή αποστολή του αντικειμένου από τον 
πελάτη.

γ) Τα ελαττώματα προέκυψαν χωρίς σφάλμα του κατασκευαστή

δ) Ο πελάτης επισκεύασε ή ανακατασκευάσε τον κορυφολόγο - διαχωριστή με 

δική του πρωτοβουλία και η εγγύηση διακόπηκε.

Τιμή

Ημερομηνία πώλησης

Σφραγίδα καταστήματος

Προδιαγραφές των κυρίων μονάδων και μερών του Κορυφολόγου - Διαχωριστή 

Κρέμας Γάλακτος

Σχέδιο
Αριθμός 

Αντικειμένου στο 
Σχέδιο

Όνομα
Αντικειμένου

Ονομασία στο 
Σχέδιο

Αποδεκτές 
Αντικαταστάσεις

1 1 Δοχείο Γάλακτος 0594310010 0594310000

1 7 Drum / Top Bowl - 
Θάλαμος / Τύμπανο 0594320000-01 0594320000-02

1 8 Περίβλημα 0596200010

1 4 Φλοτέρ 0594360000-02 0594350000

1 10 Μοτέρ 0596202000

1 12 Χειρολαβή 0596203000

1 5 Έξοδος Κρέμας 
Γάλακτος 0594300001

1 6
Έξοδος 
Αποβουτυρωμένου 
Γάλακτος

0594300002

1 19 Βάση στήριξης 0596200006-02 0596200006-01

1 2 Ραβδί - Τάπα 0594300004-01

1 9 Εκτροπέας 0594300006



1 15 Άξονας Περιστροφής 0596200016

1 16 Πυκνωτής 0596200001-01

1 3 Θάλαμος Φλοτέρ
0594340001-01

0594340001-02

1 17 Οδοντωτό γρανάζι 0596200004

1 18 Τσιμούχα 0596200011

2 1 Βάση στήριξης
μεταλλικών δίσκων 0594320001-01

2 2 Καπάκι 0594320002-01

2 3 Μεταλλικός Δίσκος Α 0594320003 0594320003-06
2 3 Μεταλλικός Δίσκος Β 0594320003-01

0594320003-06

2 4 Πλάκα Διαχωρισμού 0594320004-01

2 6 Παξιμάδι Θαλάμου / 
Τύμπανου 0594320005

2 5 Φλάντζα 
Σφραγίσματος 0594320006-01 0594320006-02

2 7 Βίδα Ρύθμιση 0594320007

Χειροκίνητος Κορυφολόγος - Διαχωριστής Κρέμας Γάλακτος Motor Sich 80

Ξεχωριστές Λεπτομέρειες της έκδοσης σχεδιασμού

Έκδοση 
Σχεδιασμού

ΈξοδοιΈξοδοι
Θάλαμος
Φλοτέρ (3)
Σχέδιο 1

Δοχείο
Γάλακτος (1)
Σχέδιο 1

Έκδοση 
Σχεδιασμού

Κρέμας 
Γάλακτος (5) 
Σχέδιο1

Αποβουτυρωμένου 
Γάλακτος (6) 
Σχέδιο 1

Θάλαμος
Φλοτέρ (3)
Σχέδιο 1

Δοχείο
Γάλακτος (1)
Σχέδιο 1

0596200000-08 0594300001
αλουμίνιο

0594300002
αλουμίνιο

0594340001-02
πολυπροπυλένιο

0594310010
αλουμίνιο

0596200000-09 0594300001
αλουμίνιο

0594300002
αλουμίνιο

0594340001-01
αλουμίνιο

0594310010
αλουμίνιο








